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SARI 

Aris. Model Pembelajaran Teknik Dasar Menggiring Bola dalam Permainan 

Sepak Bola melalui Pendekatan Lingkungan Hutan Jati pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 

2010 / 2011. Skripsi. Jurusan PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Rumini, S.Pd, M.Pd, Pembimbing 

Pendamping : Drs. Kriswantoro, M.Pd 

Kata kunci : model pembelajaran, teknik dasar menggiring bola dalam permainan 

sepak bola, pendekatan lingkungan Hutan Jati 

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana model pembelajaran 

teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola melalui pendekatan 

lingkungan hutan jati pada siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan  

Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 / 2011. Adapun tujuan 

pengembangan untuk menghasilkan pengembangan model pembelajaran teknik 

dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola melalui pendekatan 

lingkungan hutan jati.  

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis pengembangan (research - 

based development) yang berorientasi pada produk. Dalam hal ini, pengembangan 

model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola  

dengan modifikasi lingkungan hutan jati ke dalam dua tahap, yaitu uji coba skala 

kecil dan uji lapangan (skala besar). Instrumen penelitian ini berbentuk kuesioner 

untuk siswa dan lembar evaluasi ahli masing-masing sebanyak 15 butir 

pertanyaan. Subyek penelitian meliputi satu orang ahli pendidikan jasmani dan 

olahraga (Pembimbing Penjasorkes), dua orang ahli pembelajaran penjasokes 

(Guru Penjasorkes), siswa yang terlibat uji coba skala kecil berjumlah 12 orang, 

dan siswa yang terlibat dalam uji coba skala besar berjumlah 24 orang masing-

masing siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten 

Tegal.  

Berdasarkan hasil pengembangan produk awal diperoleh 87 % model 

pembelajaran yang dilaksanakan sudah baik dan layak digunakan dengan sedikit 

revisi berupa penambahan jumlah lapangan yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhan dan jumlah kelompok. Setelah direvisi, dihasilkan produk akhir dengan 

hasil perolehan 99 % model pembelajaran sangat baik dan layak digunakan di 

lingkungan hutan jati. 

Sesuai hasil pengembangan, disimpulkan bahwa model pembelajaran 

teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola melalui pendekatan 

lingkungan hutan jati pada siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan  

Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 / 2011 layak digunakan. Saran 

peneliti adalah (1) hendaknya dalam pembuatan model pembelajaran disesuaikan 

dengan karakteristik dan kompetensi dasar yang sesuai (2) penggunaan model 

pembelajaran sebaiknya memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan siswa 

baik alat maupun media pembelajaran lainnya.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 

 

MOTTO : 

 Jika engkau menginginkan kebahagiaan dunia, kuasailah ilmu dan jika 

engkau menginginkan kebahagiaan akhirat, maka kuasailah ilmu dan bila 

menginginkan kebahagian keduanya maka kuasailah ilmu (Al-Hadist) 

 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan (Q.S. Alam 

Nasyroh, 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu kurang berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes di 

sekolah dikarenakan kurang kreatifitas dan inovatif para guru penjasorkes dalam 

menggunakan model pembelajaran. Guru penjasorkes selalu menggunakan sarana 

dan prasarana yang seadanya secara terus menerus tanpa berpikir untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan inovatif, 

sehingga banyak siswa merasa jemu dan bosan. Banyak guru-guru penjasorkes 

yang masih menggunakan proses pembelajaran konvensional sehingga 

menjadikan proses pembelajaran menjadi monoton dan tidak menarik. Sering 

dijumpai mereka menggunakan metode pembelajaran yang itu-itu saja dan 

menggunakan lapangan di lingkungan sekolah tanpa mencoba hal yang baru 

dengan pengembangan model pembelajaran yang telah dimodifikasi. 

Dampak dari kurangnya pengembangan model pembelajaran penjasorkes 

tentunya juga berdampak pada metode dan strategi pembelajaran di lapangan. 

Proses pembelajaran penjasorkes harus didukung oleh sarana dan prasarana 

pembelajaran yang memadai, seperti alat-alat olahraga dan lapangan sebagai 

sumber belajar pembelajaran penjasorkes. Jika salah satu diantaranya kurang 

memadai baik terbatas secara kuantitas maupun kualitasnya maka sangat 

berpengaruh pada proses pembelajaran, khususnya pembelajaran teknik dasar 

sepak bola. 
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Permainan sepak bola menurut Tim Bina Karya Buku (2000: 17) adalah 

permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu masing-masing regunya terdiri 

dari sebelas orang pemain termasuk seorang penjaga gawang. Permainan boleh 

dilakukan dengan seluruh bagian badan kecuali dengan kedua lengan (tangan). 

Hampir seluruh permainan dilakukan dengan ketrampilan kaki, kecuali penjaga 

gawang dalam memainkan bola bebas menggunakan anggota badannya, dengan 

kaki maupun tangannya. Sedangkan menurut Mielke Danny (2003:1) bahwa 

ketika mulai mempersiapkan diri untuk bertanding sepak bola, keterampilan 

utama yang pertama kali membuat seseorang terpacu dan merasa puas adalah 

kemampuan untuk melakukan dribbling (menggiring bola). Oleh karena itu teknik 

dasar dribbling (menggiring bola) harus dapat dikuasai oleh seluruh pemain. 

Tentunya hal ini perlu latihan-latihan khusus dengan berbagai variasi 

pembelajaran. 

Hal ini berkenaan dengan pembelajaran teknik dasar menggiring bola pada 

permainan sepak bola. Pada proses pembelajaran teknik dasar tersebut, guru 

seringkali menggunakan metode dan strategi konvensional. Sehingga 

mengakibatkan proses pembelajaran menjadi melelahkan dan membosankan tidak 

ada hal yang menantang dan baru diperoleh siswa. Sehubungan dengan itu peneliti 

tertarik untuk mengembangkan model pembelajaran teknik dasar menggiring bola 

(dribbling) bagi anak-anak Sekolah Dasar (SD) dengan memanfaatkan lingkungan 

sekitar sekolah. Pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah dimaksudkan untuk 

mengembangkan kreatifitas pembelajaran Penjasorkes khususnya pada teknik 

dasar dribbling. Hal ini juga diungkapkan oleh  Piaget dan Vigotsky yang dikutip 
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Badru Zaman (2007 : 115) bahwa lingkungan merupakan wadah aktivitas 

bermain dan sarana untuk pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan kapasitas berfikir. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa aktivitas 

bermain juga dapat menjadi akar bagi perkembangan perilaku moral. Hal itu 

terjadi ketika dihadapkan pada suatu situasi yang menuntut mereka untuk 

berempati serta memenuhi aturan dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Untuk itu guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan, akrab, dan hangat melalui kegiatan bermain maupun berinteraksi 

dengan lingkungan sehingga dapat merangsang partisipasi aktif dari anak. 

Lingkungan di luar sekolah yang dimaksud adalah lingkungan hutan jati di 

sekitar sekolah dengan harapan siswa dapat memperoleh suasana pembelajaran 

baru yang berbeda dari biasanya, sehingga timbul kreatifitas, inovasi,dan 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Adapun letak Sekolah 

Dasar Negeri Penusupan 04 merupakan salah satu Sekolah yang ada di Pedukuhan 

Desa Penusupan Kecamatan Pangkah yang tepatnya sebelah timur pusat kota 

Kabupaten Tegal. Oleh karena itu SD Negeri Penusupan 04 kurang memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai, terutama lapangan yang luas, secara 

geografis, letak SD Negeri Penusupan 04 adalah sebagai berikut : sebelah utara 

pemukiman penduduk, sebelah barat Sungai Gung, sebelah  timur sawah milik 

petani, dan di sebelah selatan Hutan jati. Berdasarkan letak geografis, lingkungan 

fisik luar sekolah yang terdekat adalah Hutan jati yang berjarak ± 100 m dari 

sekolah. Sehingga setelah peneliti melakukan observasi ke hutan jati, berinisiatif 

ingin melakukan pembelajaran teknik dasar permainan sepak bola. Khususnya  
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teknik dasar menggiring bola dengan memanfaatkan pohon jati yang ada di 

lingkungan hutan jati tersebut.  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan 

model pembelajaran penjasorkes yang lebih menyenangkan, kreatif dan inovatif 

kedalam sebuah penelitian yang berjudul “ Model Pembelajaran Teknik Dasar 

Menggiring Bola dalam Permainan Sepak Bola melalui Pendekatan Lingkungan 

Hutan Jati pada Siswa Kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 / 2011  ”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya“ Bagaimana model 

pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam permainana sepak bola melalui 

pendekatan lingkungan hutan jati pada siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 / 2011? ”. 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan penelitian ini untuk menghasilkan pengembangan model 

pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola melalui 

pendekatan lingkungan hutan jati pada siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 / 2011. 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan melalui penelitian ini adalah pengembangan model 

pembelajaran teknik dasar menggiring bola dengan pemanfaatan lingkungan fisik 

luar sekolah, yaitu pemanfaatan lingkungan hutan jati yang berada di sekitar 



 

5 
 

sekolah sebagai sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Pengembangan model pembelajaran yang 

akan diberikan tidak menghilangkan hakekat teknik dasar menggiring bola hanya 

memodifikasi sumber belajarnya (lapangan) dengan variasi pembelajaran. 

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan 

pihak sekolah, diantaranya :  

a. Sebagai wacana bagi guru penjasorkes untuk memperoleh informasi ilmiah 

tentang inovasi model pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar,  

b. Sebagai wacana baru guru penjasorkes tentang pengembangan model 

pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

c. Guru dapat menciptakan dan memfasilitasi siswa untuk lebih banyak bergerak 

dalam suasana penjas yang riang gembira,  

d. Dapat menambah pengalaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

penjasorkes yang menyenangkan dan tidak membosankan,  

e. Dapat dijadikan referensi sekolah bahwa model pembelajaran penjasorkes 

dapat mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam 

permainan sepak bola melalui pendekatan lingkungan hutan jati bagi siswa     

kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sangat 

penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk variasi pembelajaran yang lebih 

menarik dan menyenangkan. Karena pengembangan model pembelajaran terfokus 
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pada lapangan yang akan dijadikan sumber belajar dan pelaksanaan pembelajaran. 

Dengan pemanfaatan hutan jati yang terdiri pohon-pohon jati sebagai modifikasi 

teknik dasar menggiring bola tentunya proses pembelajaran lebih bervariatif dan 

menantang sehingga dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa maupun guru 

agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Mengingat 

selama ini pembelajaran hanya menggunakan lapangan standar tanpa ada halang 

melintang. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Ada beberapa sumber pemecahan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1.6.1 Model Pembelajaran Teknik Dasar Menggiring Bola (Dribbling) pada 

Permainan Sepak Bola 

Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran teknik 

dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola yang akan dimodifikasi 

dengan lingkungan sebagai sumber belajar agar pembelajaran menjadi lebih 

bermakna, menarik, tidak membosankan, dan menyenangkan bagi siswa. 

Pembelajaran tersebut mencakup menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian 

dalam, menggiring bola dengan kura-kura kaki penuh, menggiring bola dengan 

kura-kura kaki bagian luar. 

1.6.2 Lingkungan Fisik Luar Sekolah sebagai Sumber Belajar 

Penggunaan cara atau metode yang bervariasi ini merupakan tuntutan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pendidikan untuk anak tingkat Sekolah 

Dasar (SD). Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diraih dari 

lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan anak, namun demikian 
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diperlukan adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru untuk dapat 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan fisik luar sekolah 

yang merupakan lingkungan pembelajar (sumber belajar) yang akan 

dimanfaatkan dalam pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam 

permainan sepak bola, yaitu pemanfaatan lingkungan hutan jati yang sudah diatur 

jarak antar pohon sebagai media pembelajaran. 

1.6.3 Pemecahan Masalah 

 

Pelaksanaan permainan sepak bola bagi siswa Sekolah Dasar, masih 

disamakan dengan permainan sepak bola pada orang dewasa dan belum 

dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Hal ini 

dapat menyebaban tujuan pembelajaran kurang sesuai dengan yang diharapkan, 

seperti halnya pencapaian tujuan untuk pengembangan dan peningatan kesegaran 

jasmani bagi siswa. 

Pemecahan masalah pembelajaran permainan sepak bola di Sekolah Dasar 

Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal melalui teknik 

menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian dalam, menggiring bola dengan 

kura-kura kaki penuh, menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar  

dengan dipadukan lingkungan fisik luar sekolah yaitu lingkungan hutan jati yang 

sudah diatur jarak antar pohon sebagai media pembelajaran diharapkan dapat 

membantu guru Penjasorkes dalam memberikan pembelajaran permainan sepak 

bola, sehingga kualitas pembelajaran dapat meningatkan dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Hakikat Model Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan 

kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model 

pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil (Dedi Supriawan dan A. Benyamin 

Surasega, 1990 : 115) mengetengahkan 4 (empat) kelompok model pembelajaran, 

yaitu : (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan informasi; (3) model 

personal-humanistik; dan (4) model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, 

seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan 

strategi pembelajaran. 

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Joyce dan Weil yang dikutip 

Suharno, dkk (1998: 25-26) bahwa “ Model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (suatu rencana 

pembelajaran jangka panjang) merancang bahan-bahan pembelajaran dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. Pendapat lain dikemukakan 

Syaiful Sagala (2009: 176) bahwa model pembelajaran dapat dipahami sebagai 

kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang 
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sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

perencanaan pengajaran bagi para guru dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. 

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran merupakan 

suatu pola atau perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam mengajar. 

Dalam model pembelajaran dibutuhkan perangkat-perangkat yang mendukung 

kegiatan pembelajaran. Dengan pola pembelajaran yang baik dan didukung 

perangkat-perangkat pembelajaran, serta dalam mengajarkan suatu pokok 

pembahasan materi tertentu harus dipilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.  

Kesimpulannya bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan 

yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang 

efektif, kreatif dan menyenangkan serta dalam memilih model pembelajaran 

harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, misalnya materi pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai agar pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

2.1.2 Macam – Macam Model Pembelajaran 

 

Menerapkan model pembelajaran yang tepat sangat penting bagi seorang 

guru. Model pembelajaran dapat dipelajari untuk pengetahuan dan untuk 
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keperluan praktek mengajar. Adapun model-model pembelajaran menurut Joyce 

dan Weil yang dikutip Suharno, dkk (1998: 27) sebagai berikut : 

a) Pendekatan/model Behavioristik (pribadi) yang meliputi : pendekatan 

pengawasan diri dengan pendekatan perilaku dan pendekatan reduksi tekanan 

jiwa. 

b) Pendekatan/model proses sosialisasi yang meliputi : pendekatan penelitian 

kelompok dan pendekatan sosial. 

c) Pendekatan/model proses informasi yang meliputi : pendekatan berpikir 

induktif, latihan inkuiri, perolehan konsep, dan advance organizer . 

d) Pendekatan/model humanistik yang meliputi : pendekatan sejnestic dan 

pertemuan tatap muka. 

Untuk macam-macam model pembelajaran tersebut dijelaskan sebagai 

berikut : 

a) Model Behavioristik 

Menurut Suharno, dkk (1998: 29) Kelompok model behavioristik terdiri 

dari lima model pengajaran yaitu : model pengajaran non directive, model 

latihan kesadaran, model synectics, model sistem konseptual, dan model 

pertemuan tatap muka. Kelima model pembelajaran tersebut dapat mendorong 

keaktifan siswa yaitu model synectics dan model tatap muka. 

b) Model Proses Sosialisasi 

Model proses sosialisasi atau lebih dikenal dengan model interaksi sosial. 

Menurut Suharno, dkk (1998: 35) kelompok model ini terdiri dari enam 

model pembelajaran yaitu : model penelitian kelompok, model penelitian 
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social, model metode laboratorium, model jurisprodensi, model bermain 

peranan, dan model simulasi sosial. Dengan keenam model tersebut dapat 

menimbulkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan siswa dapat 

memecahkan masalah sosial secara logis dan memahami hubungan antar p 

ribadi dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

c) Model Pemrosesan Informasi 

Kelompok model pemrosesan informasi terdiri dari tujuh model 

pengajaran lebih lanjut Suharno, dkk (1998: 40-41) membagi menjadi : model 

induktif, model latihan inkuiri, model inkuiri ilmiah, model pemerolehan 

konsep, model pertumbuhan berpikir, model advance organizer dan model 

ingatan, dan model humanistik 

Kesimpulannya model pembelajaran yang akan digunakan adalah model 

pembelajaran yang termasuk dalam model pemrosesan informasi dengan 

pendekatan berpikir induktif, latihan inkuiri, perolehan konsep, dan advance 

organizer . 

2.2 Hakikat Gerak dalam Penjasorkes 

Penjasorkes merupakan satu-satunya mata pelajaran di sekolah yang 

menggunakan pendekatan gerak sebagai media pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan gerak motorik Wuest dan Bucher (1995: 97) menyebutkan, ” 

Movement is the Keystone of Physical Education and Sport.”. Jelas dikatakan 

bahwa gerak merupakan kunci dari pendidikan jasmani dan olahraga.  

Menurut Rusli Lutan (2002 : 15) proses belajar untuk bergerak dan belajar 

melalui gerak merupakan dua makna yang patut dipegang oleh guru penjasorkes. 
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Proses belajar untuk bergerak mengamanatkan guru penjasorkes harus mampu 

memilih gerakan-gerakan yang sesuai materi pembelajaran dengan tetap 

memperhatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan siswa. Tujuan akhir 

dalam proses belajar untuk bergerak adalah siswa mampu menampilkan gerakan 

dengan efektif, efesisen dan terampil.  

Dalam proses pembelajaran gerak, selain aspek gerak (psikomotor), aspek 

pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) siswa merupakan dua aspek yang boleh 

dilupakan oleh guru penjasorkes. Melalui suatu gerakan siswa dituntun untuk 

mengetahui cara melakukan gerakan tersebut, mengetahui kebermanfaatan 

gerakan tersebut dan juga mampu menunjukkan perilaku-perilaku positif selama 

pembelajaran (kerjasama, disiplin, mau berbagi tempat dan alat, jujur dan 

lainnya) yang diharapkan mampu jua diwujudkan siswa dalam kehidupannya 

sehari-hari. Jadi belajar melalui gerak lebih menekankan pada keterpaduan aspek 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan gerak (psikomotor).  

Seperti yang telah disebutkan di atas, maka kesimpulannya bahwa tujuan 

akhir pembelajaran gerak adalah penampilan gerakan yang efektif, efisien dan 

terampil. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kecukupan belajar gerak. 

Kecukupan belajar gerak yang dimaksud adalah siswa memperoleh kesempatan 

yang cukup untuk mendapatkan pengetahuan dan melatih keterampilan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan. 

2.2.1 Belajar Gerak 

Ketrampilan gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, 

pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. Menurut Amung Ma’mun 
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(2000 : 3) belajar gerak merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam 

memperoleh dan menyempurnakan ketrampilan gerak (motor skill). Ketrampilan 

gerak sangat terikat dengan latihan dan pengalaman individu yang bersangkutan.  

Ada tiga tahapan dalam belajar gerak (motor learning) yaitu :  

a) Tahapan verbal kognitif 

Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap 

mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka belum 

memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena 

itu kemampuan verbal kognitif sangat mendominasi tahapan ni.  

b) Tahapan gerak (motorik) 

Pada tahapan ini,  fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang 

lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Biasanya yang harus dikuasai peserta 

didik pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap 

berdiri serta rasa percaya diri.  

c) Tahapan otomatisasi 

Tahapan ini, setelah peserta didi banyak melakuan latihan, secara berangsur-

angsur memasuki tahapan otomatisasi. Disini motor program sudah berkembang 

dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Peserta didik 

sudah menjadi lebih terampil dan setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan 

efisien. 

Pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya 

hasil tertentu, hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan ketrampilan. 

Ketrampilan siswa yang tergambarkan dalam kemampuanya menyelesaian tugas 
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gerak tertentu akan terlihat mutunya dari seberapa jauh siswa tersebut mampu 

menampilkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Semakin 

tinggi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tersebut maka 

semakin baik keterampilan siswa tersebut (Amung Ma’mun, 2000 : 57).      

2.2.2 Aktivitas Jasmani sebagai Perilaku Gerak  

Berdasarkan perilaku gerak, aktivitas jasmani dapat diklasifikasikan 

menjadi tujuh klasifikasi dalam susunan yang merentang dari aspek dasar hingga 

aspek yang kompleks. Masing-masing aspek tidak selalu bisa dipisahkan secara 

jelas akan tetapi satu sama lain saling berkaitan. Tujuh klasifikasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Persyaratan Antropometrik 

Ada dua persyaratan penting untuk dapat melakukan gerak, antara lain (1) 

Endogenous, yaitu parameter-parameter yang berkaitan dengan aspek 

fidiologis, misalnya denyut nadi, tekanan darah, temperature tubuh, dan (2) 

Exogenous, yaitu parameter-parameter yang berhubungan dengan aspek produk 

bentuk tubuh, misalnya tinggi badan, berat badan, panjang langkah dan postur. 

b) Kemampuan Sensorik 

Kemampuan sensorik mempunyai peranan penting dalam melakuan gerak 

karena gerak pada dasarnya merupakan penjelmaan sensory input dan sensory 

output. Terdapat empat jenis receptor penerima informasi dalam tubuh yaitu :  

1. Telereceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari luar badan.  

2. Exteroreceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari kulit. 

3. Interoreceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari dalam tubuh. 
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4. Propioreceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari postur dan alat 

gerak. 

Keempat jenis receptor penerima informasi dalam tubuh itu sangat 

memegang peranan penting untuk dapat melakuan berbagai aktivitas fisik. 

c) Kemampuan Kondisi 

Kemampuan kondisi fisik atau juga disebut kesegaran jasmani merupakan 

karakteristik kondisi untuk melakukan aktivitas fisik. Komponen utama 

kemampuan kondisi antara lain : daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan 

kecepatan.  

d) Kemampuan Koordinasi 

Secara umum koordinasi diartikan sebagai kerjasama dari prosedur atau 

sesuatu yang berbeda. Secara fisiologis koordinasi sering diartikan sebagai 

kerjasama dari system saraf pusat dengan otot untuk menghasilkan tenaga, baik 

inter maupun intra-musculer. Sehubungan dengan itu, koordinasi terkait erat 

dengan stimulus atau rangsang sensor visual. Komponen koordinasi antara lain 

meliputi keseimbangan, kemampuan kombinasi gerak, kelincahan, dan 

kemampuan reaksi. 

e) Pengalaman Fisik (Body Experienceds) 

Pengalaman fisik mengandung arti keseluruhan pengalaman yang dialami 

secara fisik akan tetapi berpengaruh terhadap aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang disadari maupun tidak selama kehidupannya baik secara 

individu maupun kelompok. Beberapa pengalaman tersebut antara lain : 

rutinitas harian, kerja, dan waktu senggang.  
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f) Ketrampilan Gerak Teknis 

Ketrampilan gerak teknis terkait langsung dengan kemampuan teknik 

gerak dalam cabang olahraga seperti sepak bola, basket, atau renang. 

Klasifikasi kemampuan teknik pada setiap cabang olahraga sangat beragam 

tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Keragaman ini menunjukan 

bahwa klasifikasi ketrampilan gerak teknik olahraga sangat beragam 

tergantung dari dasar pandangnya masing-masing.    

g) Ketrampilan Gerak Taktis 

Taktik dapat diartikan sebagai penggunaan ketrampilan gerak teknis 

secara optimal dan efektif agar dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan 

tujuan utama cabang olahraganya. Meskipun ketrampilan taktis didasarkan 

pada kombinasi faktor kofgnitif  dan motorik, namun pada akhirnya taktik 

sering disadari sebagai pola gerak (Adang Suherman, 2000 : 28) 

Kesimpulannya bahwa aktivitas jasmani yang merupakan perilaku gerak 

dalam penelitian ini adalah keterampilan gerak teknis, yaitu teknik gerak dasar 

menggiring bola pada permainan sepak bola.  

 

2.3 Karakteristik Anak Usia 10 – 12 Tahun  

Pada masa anak usia 10-12 tahun pertumbuhan cenderung relatif lambat. 

Walaupun pertumbuhan itu lambat, tetapi mempunyai waktu belajar cepat dan 

keadaan ini dapat dipertimbangkan pula sebagai konsolidasi pertumbuhan yang 

ditandai dengan kesempurnaan dan kestabilan terhadap keterampilan dan 

kemampuan yang telah ada dibandingkan yang baru dipelajari. 
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Pada masa tersebut juga terjadi perubahan dimana anak yang pada mulanya 

bergerak dari kondisi lingkungan rumah ke lingkungan sekolah. Pengaturan besar-

besaran diperlukan untuk pengembangan tugas-tugas pada umur itu. Pada anak 

usia sekolah dasar pertumbuhan yang nampak jelas adalah pertambahan panjang 

lengan dan kaki, koordinasi antara tangan dan mata serta kaki dan mata bertambah 

baik pula. Keberanian juga lebih berkembang hal ini baik terjadi pada anak laki-

laki maupun perempuan. Anak perempuan karena itu harus dibimbing untuk 

mengembangkan kekuatan badan bagian atas yang sangat berguna untuk 

memelihara berat badannya.  

Pada masa ini aktivitas olahraga sangat dianjurkan bagi anak-anak usia 

sekolah dasar, pertumbuhan dan koordinasi yang terus berlanjut akan mengalami 

penyempurnaan pada usia – usia tersebut, tetapi yang benar-benar menonjol 

adalah perkembangan keseimbangan dan keterampilan terutama dalam melakukan 

olahraga atletik (Sadoso, 1992:133). 

2.3.1 Pertumbuhan Fisik atau Jasmani  anak Usia 10  - 12 Tahun 

Perkembangan fisik atau jasmani anak sangat berbeda satu sama lain, 

sekalipun anak-anak tersebut usianya relatif sama, bahkan dalam kondisi ekonomi 

yang relatif sama pula. Sedangkan pertumbuhan anak-anak berbeda ras juga 

menunjukkan perbedaan yang menyolok. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan 

gizi, lingkungan, perlakuan orang tua terhadap anak, kebiasaan hidup                

dan lain-lain.  

Nutrisi dan kesehatan amat mempengaruhi perkembangan fisik anak. 

Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lamban, 
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kurang berdaya dan tidak aktif. Sebaliknya anak yang memperoleh makanan yang 

bergizi, lingkungan yang menunjang, perlakuan orang tua serta kebiasaan hidup 

yang baik akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Olahraga juga merupakan faktor penting pada pertumbuhan fisik anak. Anak 

yang kurang berolahraga atau tidak aktif sering kali menderita kegemukan atau 

kelebihan berat badan yang dapat mengganggu gerak dan kesehatan anak. Orang 

tua harus selalu memperhatikan berbagai macam penyakit yang sering kali 

diderita anak, misalnya bertalian dengan kesehatan penglihatan (mata), gigi, 

panas, dan lain-lain. Oleh karena itu orang tua selalu memperhatikan kebutuhan 

utama anak, antara lain kebutuhan gizi, kesehatan dan kebugaran jasmani yang 

dapat dilakukan setiap hari sekalipun sederhana.  

Keterampilan dasar motorik dan perkembangannya selama masa ini yang 

paling menonjol adalah : 

a. Keseimbangan (balance), pada anak laki-laki memiliki keseimbangan dan 

keterampilan yang lebih baik jika dibandingkan anak perempuan. 

b. Ketepatan (accuracy), anak perempuan biasanya memiliki ketepatan yang lebih 

baik daripada anak laki-laki 

c. Ketangkasan (agility), pada anak perempuan memiliki ketangkasan lebih baik 

sampai umur tigabelas tahun. 

d. Penguasaan batas (control), anak perempuan memiliki kemampuan kontrol 

lebih baik daripada anak laki-laki pada usia ini, tetapi setelah usia empatbelas 

tahun anak laki-laki menampakkan kemajuan yang lebih baik. 
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e. Kekuatan (strength), anak laki-laki memang mempunyai kekuatan yang lebih 

besar dari anak perempuan. 

Kesimpulannya keterampilan dasar motorik sangat penting artinya dalam 

pemberian program latihan olahraga dan pada anak perempuan perlu sekali 

penekanan pada latihan-latihan keseimbangan, ketangkasan, kontrol dan kekuatan 

yang nantinya berguna bagi perkembangan tubuhnya di masa mendatang. 

2.3.2 Perkembangan Intelektual dan Emosional  

Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor 

utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan dan pembinaan 

orang tua. Akibat terganggunya perkembangan intelektual tersebut anak kurang 

dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental dan kurang aktif 

dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya.  

Perkembangan emosional berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan 

jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan dan pembinaan orang tua maupun guru 

di sekolah. Perbedaan perkembangan emosional tersebut juga dapat dilihat 

berdasarkan ras, budaya, etnik dan bangsa. Perkembangan emosional juga dapat 

dipengaruhi oleh adanya gangguan kecemasan, rasa takut dan faktor-faktor 

eksternal yang sering kali tidak dikenal sebelumnya oleh anak yang sedang 

tumbuh. Namun sering kali juga adanya tindakan orang tua yang sering kali tidak 

dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Misalnya sangat 

dimanjakan, terlalu banyak larangan karena terlalu mencintai anaknya. Akan 

tetapi sikap orang tua yang sangat keras, suka menekan dan selalu menghukum 
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anak sekalipun anak membuat kesalahan sepele juga dapat mempengaruhi 

keseimbangan emosional anak.  

Perlakuan saudara serumah (kakak-adik), orang lain yang sering kali 

bertemu dan bergaul juga memegang peranan penting pada perkembangan 

emosional anak. Dalam mengatasi berbagai masalah yang sering kali dihadapi 

oleh orang tua dan anak, biasanya orang tua berkonsultasi dengan para ahli, 

misalnya dokter anak, psikiatri, psikolog dan sebagainya. Dengan berkonsultasi 

tersebut orang tua akan dapat melakukan pembinaan anak dengan sebaik mungkin 

dan dapat menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan bahkan 

memperlambat perkembangan mental dan emosional anak.  

Stres juga dapat disebabkan oleh penyakit, frustasi dan ketidakhadiran orang 

tua, keadaan ekonomi orang tua, keamanan dan kekacauan yang sering kali 

timbul. Sedangkan dari pihak orang tua yang menyebabkan stres pada anak 

biasanya kurang perhatian orang tua, sering kali mendapat marah bahkan sampai 

menderita siksaan jasmani, anak disuruh melakukan sesuatu di luar 

kesanggupannya menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan 

serta berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan berbagai 

aktivitas dalam masyarakat.  

2.3.3 Perkembangan Bahasa  

Bahasa telah berkembang sejak anak berusia 4 – 5 bulan. Orang tua yang 

bijak selalu membimbing anaknya untuk belajar berbicara mulai dari yang 

sederhana sampai anak memiliki keterampilan berkomunikasi dengan 

mempergunakan bahasa. Oleh karena itu bahasa berkembang setahap demi 
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setahap sesuai dengan pertumbuhan organ pada anak dan kesediaan orang tua 

membimbing anaknya.  

Fungsi dan tujuan berbicara antara lain: sebagai pemuas kebutuhan, sebagai 

alat untuk menarik orang lain, sebagai alat untuk membina hubungan sosial, 

sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri, untuk dapat mempengaruhi pikiran 

dan perasaan orang lain, untuk mempengaruhi perilaku orang lain.  

Potensi anak berbicara didukung oleh beberapa hal. Yaitu : kematangan alat 

berbicara, kesiapan mental, adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak, 

kesempatan berlatih, motivasi untuk belajar dan berlatih dan bimbingan dari orang 

tua. Di samping adanya berbagai dukungan tersebut juga terdapat gangguan 

perkembangan berbicara bagi anak, yaitu: anak cengeng, anak sulit memahami isi 

pembicaraan orang lain.  

2.3.4 Perkembangan Moral, Sosial, dan Sikap  

Kepada orang tua sangat dianjurkan bahwa selain memberikan bimbingan 

juga harus mengajarkan bagaimana anak bergaul dalam masyarakat dengan tepat, 

dan dituntut menjadi teladan yang baik bagi anak, mengembangkan keterampilan 

anak dalam bergaul dan memberikan penguatan melalui pemberian hadiah kepada 

ajak apabila berbuat atau berperilaku yang positif.  

Terdapat bermacam hadiah yang sering kali diberikan kepada anak, yaitu 

yang berupa materiil dan non materiil. Hadiah tersebut diberikan dengan maksud 

agar pada kemudian hari anak berperilaku lebih positif dan dapat diterima dalam 

masyarakat luas. Fungsi hadiah bagi anak, antara lain: memiliki nilai pendidikan,  
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memberikan motivasi kepada anak, memperkuat perilaku dan memberikan 

dorongan agar anak berbuat lebih baik lagi.  

Fungsi hukuman yang diberikan kepada anak adalah : fungsi restruktif, 

fungsi pendidikan, sebagai penguat motivasi. Syarat pemberian hukuman adalah: 

segera diberikan, konsisten, konstruktif, impresional artinya tidak ditujukan 

kepada pribadi anak melainkan kepada perbuatannya, harus disertai alasan, 

sebagai alat kontrol diri, diberikan pada tempat dan waktu yang tepat.  

Kesimpulannya bahwa karakteristik anak yang mengikuti penelitian 

pembelajaran ini adalah anak yang duduk di kelas V dengan rentang usia 10 -12 

tahun. Perkembangan pada masa ini aktivitas olahraga sangat dianjurkan bagi 

anak-anak usia sekolah dasar, pertumbuhan dan koordinasi yang terus berlanjut 

akan mengalami penyempurnaan pada usia – usia tersebut, baik pada 

pertumbuhan fisik atau jasmani, perkembangan intelektual dan emosional, bahasa, 

moral, sosial, dan sikap. 

 

2.4 Hakekat  Permainan Sepak Bola 

2.4.1 Pengertian Permainan Sepak Bola 

Permainan sepak bola merupakan permainan beregu yang dimainkan oleh 

dua regu masing-masing regunya terdiri dari sebelas orang pemain termasuk 

seorang penjaga gawang. Permainan boleh dilakukan dengan seluruh bagian 

badan kecuali dengan kedua lengan (tangan). Hampir seluruh permainan 

dilakukan dengan ketrampilan kaki, kecuali penjaga gawang dalam memainkan 

bola bebas menggunakan anggota badannya, dengan kaki maupun tangannya. 
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Tujuan dalam permainan sepak bola adalah memasukan bola ke gawang 

lawannya dan berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukan  bola 

dari pemain lawan. Suatu regu dapat dinyatakan menang apabila regu tersebut 

dapat memasukkan bola terbanyak ke gang laannya, dan apabila sama maka 

permainan dinyatakan seri atau draw.    

Sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh 

masyarakat luas. Khususnya masyarakat Indonesia yang saat ini sedang 

mengalami demam sepak bola dengan masuknya Indonesia sebagai Runner Up di 

ajang AFF yang merupakan kejuararaan sepak bola tingkat negara ASEAN. 

Dengan adanya turnamen-turnamen atau liga sepak bola yang ada dapat 

meningkatkan animo masyarakat untuk memperoleh bibit-bibit muda untuk 

menjadi pemain nasional. 

Fisik, teknik, taktik dan mental sangat diutamakan dalam permainan sepak 

bola. Untuk menjadi pemain yang baik ketiga unsur tadi harus dikuasai dan di 

latih dengan sungguh-sungguh termasuk teknik menendangg bola yang 

merupakan salah satu teknik dasar permainan sepak bola. Untuk mencapai 

kesempurnaan teknik yang baik maka diperlukan latihan yang tepat. Para pemain 

usia muda harus sudah mendapat latihan-latihan teknik secara lebih baik dan 

terarah. Dengan serangkaian proses latihan para pemain usia muda akan diberi 

pengalaman melakukan pola-pola gerakan, merangkainya menjadi suatu 

ketrampilan, sehingga menjadi suatu kegiatan atau gerakan yang bersifat rutin. 

Hasil latihan yang baik akan terwujud hanya jika latihan dilaksanakan secara 

teratur dan menggunakan metode sesuai tujuan.  
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Jadi sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yaitu suatu 

permainan dengan bola yang ditendang dengan menggunakan kaki yang 

memerlukan fisik, teknik, taktik dan mental didalam memainkannya baik dalam 

sepak bola pemula maupun profesional. Macam-macam teknik dasar dalam 

permainan sepak bola yaitu, teknik menggiring bola, teknik menyundul bola, 

teknik gerak tipu dengan bola, teknik merampas bola dan teknik khusus               

penjaga gawang.   

Kesimpulannya permainan sepak bola merupakan salah satu cabang 

olahraga dengan menggunakan bola yang ditendang dengan menggunakan kaki 

dengan mengandalkan fisik, teknik, taktik dan mental.   

2.4.2 Perkembangan Sepak Bola di Indonesia 

Permainan sepak bola kita kenal sejak jaman nenek moyang, dari mulai 

menggunakan bola tradisional seperti bola api, bola kelapa ataupun menggunakan 

kain yang digulung menyerupai bola sampai dengan sekarang menggunakan bola 

modern. Dalam perkembangan persepakbolaan di Indonesia, dibawa oleh bangsa 

Belanda pada waktu menjajah pada tahun 1920. Organisasi sepak bola yang 

pertama kali berdiri di Indonesia adalah Nederlands Indisce Voetbal Bond (NIVB) 

yang didirikan oleh orang-orang Belanda. 

Pada tanggal 19 April 1930 berkumpulah utusan-utusan dari masing-

masing Bond untuk mendirikan organisasi sepak bola seluruh Indonesia, maka 

berdirilah Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan yang menjai ketua 

pertamanya adalah Ir. Suratin pada tahun 1931. Pada tahun 1941, untuk pertama 

kali diadakan kompetisi sepak bola dan dijaikan acara rutin setiap tahun sekali. 
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Pada tahun 1966 hingga sekarang diadakan kejuaraan tingkat remaja samapai 

taruna untuk memperebutkan piala Suratin. Hal ini untuk menghormati jasa-jasa 

Ir. Suratin terhadap persepak bolaan di tanah air (Sucipto, dkk, 200 : 6).                 

Dan hingga sekarang munculah liga-liga di Indonesia seperti Liga Super 

Indonesia dan Liga Primer Indoensia yang diharapkan dapat mencetak pemain-

pemain muda yang dapat mengharumkan nama bangsa sebagai Timnas Indonesia 

yang dapat bertanding di tingkat dunia.        

2.4.3 Peraturan Permainan Sepak Bola 

2.4.3.1 Lapangan Sepak Bola dan Ukuran Bola 

Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang, panjangnya antara         

100 m – 110 m, dan lebarnya antara 64 m – 78 m. Lapangan permainan dibatasi 

dengan garis yang jelas lebarnya tidak lebih dari 15 cm, dan diletakkan pada 

keempat sudut lapangan. Titik tengah lapangan ditandai dengan titik yang jelas 

dan dikelilingi lingkaran tengah dengan jari-jari.  

Di setiap ujung dari lapangan harus digambar 2 garis yang sejajar dengan 

garis gawang, sejajar dengan lebar lapangan. Daerah yang berada didalam garis-

garis ini dinamakan daerah gawang. Pada setiap ujung lapangan digambar dua 

garis dengan panjang lapangan dan berjarak masing-masing 16,5 m dari tiang 

gawang. Garis-garis ini disatukan oleh sebuah garis lain yang sejajar dengan lebar 

lapangan. Daerah yang diapit oleh garis ini isebut daerah tendangan hukuman. 

Sebuah titik harus digambarkan pada tiap daerah penalti, jaraknya 11 m dari 

titik tengah garis gawang. Ini merupakan titik penalti. Pada tiap bendera sudut 

digambarkan seperempat lingkaran yang berjari-jari 1 m. Gawang diletakkan di 
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tengah garis gawang. Terdiri dari dua tiang tegak, membentuk garis lurus dengan 

kedua bendera sudut dan lebarnya 7,23 m, dihubungkan dengan sebuah tiang 

horizontal yang tingginya 2,44 m dari tanah dan pada tiang gawang dapat 

dipasangkan jaring.           

2.4.3.2 Ukuran Bola dan Jumlah Pemain 

a. Ukuran bola 

Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola harus bulat, bagian 

luar harus terbuat dari kulit atau bahan-bahan lain yang sesuai. Ukuran bola 

yang dipakai dalam permainan yaitu mempunyai keliling antara 68 - 71 cm, 

dan berat bola saat pertandingan antara 410 - 450 gram. 

b. Jumlah Pemain 

Pertandingan sepak bola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim 

beranggotakan tidak lebih dari 11 orang dan salah satunya bertindak sebagai 

penjaga  gawang.  

2.4.3.3 Perlengakapan Pemain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari baju kaos, celana 

pendek, pelindung tulang kering, dan sepatu sepak bola. Pelindung tulang kering 

seluruhnya harus ditutup dengan kaos kaki, terbuat dari bahan seperti karet, 

plastik, dan bahan-bahan lain yang sejenis. Penjaga gawang boleh mengenakan 

pakaian yang berwarna-warni dengan tujuan untuk membedakan dari pemain lain 

dan wasit. 
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2.4.3.4 Wasit  dan Hakim Garis 

Dalam sebuah pertandingan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit dan 

dibantu oleh dua orang hakim garis. Seorang wasit akan ditunjuk untuk 

memimpin dalam sebuah pertandingan. Kewenangannya dan penggunaan 

kekuasaan diberikan oleh oleh hokum dari badan pertanngan segera setelah wasit 

memasuki lapangan pertandingan. Keputusan wasit pada kenyataannya tidak 

dapat diganggu gugat, sejauh yang menyangkut hasil pertandingan. 

Dalam memimpin pertandingan dibantu oleh hakim garis (subyek dari 

keputusan wasit) yang bertugas untuk menyatakan : 

1. Ketika bola keluar atau meninggalkan lapangan 

2. Pihak mana yang berhak atas tendangan sudut, tendangan gawang, atau 

lemparan ke dalam. 

3. Seorang pemain dalam posisi off –side 

4. Kelakuan buruk atau kejadian lain yang terjadi di luar pengawasan wasit 

5. Ketika pergantian pemain yang diinginkan 

6. Memberikan pendapat kepada asit untuk mengontrol pertandingan agar sesuai 

dengan peraturan.         

Jika dalam sebuah pertandingan terjadi keributan atau terjadi masalah lain 

maka wasit akan berunding dan meminta pendapat hakim garis apakah 

pertandingan akan terus dilanjutkan atau diberhentikan.    

2.4.3.5 Permulaan Permainan dan Cara  Mencetak Gol 

Permainan berlangsung dalam dua babak, masing-masing babak lamanya 

permainan adalah 45 menit, waktu istirahat diantara dua babak adalah 15 menit. 
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Pada permulaan permainan, pilihan untuk tempat dan tendangan pertama              

(kick-off) harus ditentukan dengan undian atau pelemparan koin. Tim yang 

menang di undian dapat memilih tempat atau tendangan pertama (kick-off), 

penendang pertama tidak boleh memainkan bola lebih dari satu kali kecuali telah 

menyentuh atau dimainkan oleh pemain lain. 

Setelah gol dicetak, permainan harus dimulai dengan kick-off oleh tim yang 

kemasukan. Setelah waktu istirahat, ketika babak kedua dimulai, kedua tim 

bergantian tempat, dan tendangan pertama akan diambil oleh pemain lawan dari 

pemain yang mengambil tendangan pertama pada permulaan permainan (babak 

pertama). 

Gol dinyatakan sah, apabila seluruh bagian bola telah melewati atau 

melebihi garis gawang, diantara tiang gawang dan di bawah mistar gawang. Hal 

ini tidak berlaku pada lemparan ke dalam, memegang atau mendorong dengan 

tangan atau lengan secara sengaja oleh seorang pemain lapangan, kecuali seorang 

penjaga gawang yang berada di daerah hukumannya sendiri.      

2.4.3.6 Bola di Dalam dan di  Luar Permainan 

Bola dikatakan di luar lapangan ketika bola telah seluruhnya melewati garis 

gawang, baik menyusuri tanah atau melayang di udara. Bola dikatakan di dalam 

permainan ketika bola memantul dari tiang gawang atau tiang bendera sudut dan 

masuk ke dalam lapangan permainan, jika bola memantul pada wasit atau asisten 

wasit dan pada saat wasit menduga atau menganggap adanya pelanggaran sampai 

dengan memberikan keputusan.   
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2.4.3.7 Off – Side 

Seorang pemain berada dalam posisi off-side jika pemain tersebut lebih 

dekat ke garis gawang lawan dari pada bola dan pemain lawan yang kedua 

terakhir. Pemain tidak dapat dinyatakan off-side oleh wasit jika tidak mengambil 

keuntungan dalam posisi off-side nya dan jika pemain tersebut menerima bola 

langsung dari tendangan gawang, tendangan penjuru atau lemparan ke dalam. 

Hukuman, seorang pemain dinyatakan off-side maka wasit akan memberikan 

tendangan bebas tidak langsung bagi pemain lawan di tempat dimana pelanggaran 

itu terjadi.    

2.4.4 Teknik Dasar Permainan Sepak bola  

Didalam mengajar permainan sepak bola perlu memahami benar dan 

memilih metode mengajar yang cocok. Didalam mengajar ada 3 metode yaitu 

metode keseluruhan, metode bagian, dan metode bagian-keseluruhan. Teknik 

dasar bermain bola merupakan semua gerakan-gerakan yang diperlukan untuk 

bermain sepak bola. Kemudian ditingkatkan menjadi ketrampilan teknik bermain 

sepak bola yaitu penerapan teknik dasar bermain dalam permainan.  

Menurut Sukatamasi (1998 : 2.4) macam-macam teknik dasar bermain   

bola yaitu : 

1. Teknik tanpa bola 

Yaitu semua gerakan-gerakan tanpa bola yang terdiri dari  lari cepat dan 

mengubah arah, melompat dan meloncat, gerak tipu tanpa bola yaitu gerak 

tipu dengan badan, gerakan-gerakan khusus untuk penjaga gawang.  
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2. Teknik dengan bola   

Yaitu semua gerakan-gerakan dengan bola yang terdiri dari  mengenal 

bola, menendang bola, menerima bola, menggiring bola, menyundul bola, 

melempar bola, gerak tipu dengan bola, merampas atau merebut bola, teknik-

teknik khusus penjaga gawang. 

Jadi kesimpulannya teknik dasar bermain bola yang digunakan adalah 

teknik dengan menggunakan bola tepatnya teknik menggiring bola. 

Teknik dasar bermain bola dalam permainan sepak bola menurut 

Sukatamsi (1998 : 31) sebagai berikut : 

a. Teknik Menggiring Bola  

Teknik menggiring bola diartikan dengan gerakan lari menggunakan 

bagian kaki mendorong bola agar bergulir terus-menerus di atas tanah. Adapun 

teknik menggiring bola terdiri dari menggiring bola dengan kura-kura kaki 

bagian dalam, kura-kura kaki penuh, kura-kura kaki bagian luar. Menggiring 

bola hanya dilakukan pada saat-saat yang menguntungkan saja, yaitu bebas 

dari lawan. Macam-macam menggiring bola menurut Sukatamasi (1998 : 34) 

sebagai berikut : 

1) Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian dalam 

Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi kaki dalam menendang 

bola dengan kura-kura bagian dalam. Kaki yang digunakan untuk mengiring 

bola tidak diayunkan sperti teknik menendang bola, akan tetapi setiap langkah 

secara teratur menyentuh atau mendorong bola bergulir ke depan dan bola 
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harus selalu dekat dengan kaki. Dengan demikian bola mudah dikuasai dan 

tidak mudah direbut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian dalam 

2) Menggiring bola dengan kura-kura kaki penuh 

Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi kaki dalam menendang 

bola dengan kura-kura kaki penuh.  Setiap langkah secara teratur dengan kaki 

penuh kaki kanan atau kaki kiri mendorong bola bergulir ke depan, bola harus 

selalu dekat dengan kaki. Pada saat menggiring bola kedua lutut sedikit 

ditekuk, waktu kaki menyentuh bola pandangan pada bola juga melihat situasi 

lapangan, posisi lawan dan posisi teman. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Menggiring bola dengan kura-kura kaki penuh 
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3) Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar. 

Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi kaki dalam menendang 

bola dengan kura-kura kaki bagian luar.  Setiap langkah secara teratur dengan 

kura-kura kaki bagian luar kaki kanan atau kaki kiri mendorong bola bergulir 

ke depan, bola harus selalu dekat dengan kaki. Pada saat menggiring bola 

kedua lutut sedikit ditekuk, waktu kaki menyentuh bola pandangan pada bola 

juga melihat situasi lapangan, posisi lawan dan posisi teman. 

 Gambar 3. 

Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar 

b. Teknik Menyundul Bola 

Teknik menyundul bola diartikan meneruskan bola dengan menggunakan 

dahi yaitu daerah kepala di atas kening di bawah rambut kepala. Adapun 

kegunaannya untuk memberi operan bola kepada teman memberi umpan, 

untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan dan menyapu bola di daerah 

pertahanan sendiri mematahkan serangan lawan. Berikut macam-macam 

teknik menyundul bola : 

1) Atas dasar arah bola dari hasil sundulan, meliputi sundulan bola ke arah 

depan, sundulan bola ke arah samping, dan sundulan bola ke arah 

belakang. 
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2) Atas dasar sikap badan pemain pada waktu menyundul bola, meliputi 

menyundul bola dalam sikap berdiri (sikap berhenti di tempat dan dengan 

lari) dan menyundul bola dengan melompat (tanpa awalan dan dengan 

awalan). 

Gambar 4. 

Teknik menyundul bola 

 

c. Teknik Melempar Bola 

Lemparan bola ke dalam dilakukan bila terjadi bola seluruhnya 

melampaui garis samping baik menggulir di atas tanah ataupun melayang di 

udara. Lemparan bola kedalam kecuali harus dilakukan menurut prinsip teknik 

melempar bola harus memenuhi peraturan permainan lemparan bola ke dalam, 

yaitu pada waktu melepaskan bola harus menghadap ke arah lapangan 

permainan, sedangkan sebagian dari tiap kakinya harus berdiri di atas garis 

atau tanah di luar garis samping, harus menggunakan kedua belah tangannya 

dan harus membuat gerakan mulai dari belakang dan melemparkan bola lewat 

atas kepala. 
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Gambar 5. 

Teknik melempar bola 

d. Teknik Gerak Tipu 

Teknik gerak tipu oleh pemain yang sedang menguasai bola, permulaan 

teknik gerak tipu bertujuan untuk menghilangkan keseimbangan badan lawan, 

kemudian melakukan gerakan sebenarnya untuk melewati lawan. Adapun 

tenik gerak tipu dilakukan dengan badan dan dengan bola. 

 

 

 

 

Gambar 6. 

Teknik gerak tipu 

e. Teknik Merampas Bola 

Teknik merampas bola adalah cara merampas bola dari pemain lawan 

yang sedang menguasai bola. Untuk keberhasilan dalam teknik merampas bola 

ini dibutuhkan keberanian, kekuatan dan ketenangan pemain. Adapun macam-

macam teknik merampas bola ialah : merampas bola dengan memblok, 
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mendorong dengan bahu, merampas dengan meluncur, merampas dengan 

meluncur memblok. 

 

 

 

 

Gambar 7. 

Teknik merampas bola 

f. Teknik Khusus Penjaga Gawang 

Teknik khusus penjaga gawang. Jadi penjaga gawang kecuali harus 

menguasai teknik-teknik seperti pemain yang lain, harus menguasai teknik 

khusus untuk penjaga gawang. Adapun teknik khusus penjaga gawang 

meliputi : sikap siaga, teknik menangkap bola bergulir di atas permukaan 

tanah, menangkap bola dari atas, meninju bola, menepis bola, menerkam bola, 

melayang menangkap bola, melempar bola dan menendang bola khusus 

penjaga gawang. 

 

 

 

 

Gambar 8. 

Teknik khusus penjaga gawang 
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2.5 Pengertian Pendekatan dalam Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoretis tertentu. 

Menurut Akhmat Sudrajat (http://smacepiring.wordpress.com/) dilihat dari 

pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered 

approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

guru (teacher centered approach). 

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya 

diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan (Abin 

Syamsuddin Makmun, 2003) mengemukakan empat unsur strategi dari setiap 

usaha, yaitu : 

1) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out put) 

dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi 

dan selera masyarakat yang memerlukannya. 

2) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) yang 

paling efektif untuk mencapai sasaran. 

3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan 

ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
http://smacepiring.wordpress.com/
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4) Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan patokan ukuran 

(standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (achievement) 

usaha. 

Kesimpulannya bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan dengan sumber belajar di lingkungan hutan jati. Karena 

sebelumnya pembelajaran penjasorkes hanya dilingkungan lapangan sekolah 

maupun kelas. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengalaman baru bagi 

siswa agar lebih menantang dan menyenangkan.  

2.6 Pengertian Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

2.6.1 Lingkungan sebagai sumber belajar 

Sebagai makhluk hidup, anak selain berinteraksi dengan orang atau 

manusia lain juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya dan 

benda-benda mati. Makhluk hidup tersebut antara lain adalah berbagai tumbuhan 

dan hewan, sedangkan benda-benda mati antara lain udara, air, dan tanah. 

Manusia merupakan salah satu anggota di dalam lingkungan hidup yang berperan 

penting dalam kelangsungan jalinan hubungan yang terdapat dalam sistem 

tersebut. 

Dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu merupakan kesatuan 

ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya 

manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari 

unsur-unsur biotik (makhluk hidup), abiotik (benda mati) dan budaya manusia. 

Kesimpulannya bahwa lingkungan sebagai sumber belajar merupakan 

lingkungan fisik luar sekolah yang pemanfaatannya sebagai sumber belajar yang 
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inovatif dan menarik, karena anak selain berinteraksi dengan teman dan guru juga 

berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya dan benda-benda mati di 

sekitarnya. 

2.6.2 Nilai-Nilai Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas bagi anak usia dini. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat 

dipelajari anak. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah 

terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk 

kepentingan pendidikan. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin 

memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas 

oleh empat dinding kelas. Selain itu kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat 

mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya 

untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. 

Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang 

lebih bermakna (meaningfull learning) sebab anak dihadapkan dengan keadaan 

dan situasi yang sebenarnya. Hal ini akan memenuhi prinsip kekonkritan dalam 

belajar sebagai salah satu prinsip pendidikan anak usia dini. Penggunaan 

lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai 

atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Kesadaran akan 

pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa mulai ditanamkan pada anak sejak 

dini, sehingga setelah mereka dewasa kesadaran tersebut bisa tetap terpelihara. 
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Penggunaan lingkungan dapat menarik bagi anak. Kegiatan belajar 

dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan menyediakan 

sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. Kegemaran belajar sejak 

usia dini merupakan modal dasar yang sangat diperlukan dalam rangka penyiapan 

masyarakat belajar (learning societes) dan sumber daya manusia di masa 

mendatang. Pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak 

(learning activities) yang lebih meningkat. Penggunaan cara atau metode yang 

bervariasi ini merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

pendidikan untuk anak usia dini. Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat 

diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan anak usia dini 

bahkan hampir semua tema kegiatan dapat dipelajari dari lingkungan. Namun 

demikian diperlukan adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru untuk 

dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Lingkungan merupakan sumber belajar yang kaya dan menarik untuk 

anak-anak. Lingkungan mana pun bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi 

anak-anak. Jika pada saat belajar di kelas anak diperkenalkan oleh guru mengenai 

binatang, dengan memanfaatkan lingkungan anak akan dapat memperoleh 

pengalaman yang lebih banyak lagi. Dalam pemanfaatan lingkungan tersebut guru 

dapat membawa kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam ruangan 

kelas ke alam terbuka dalam hal ini lingkungan. Namun jika guru menceritakan 

kisah tersebut di dalam ruangan kelas, nuansa yang terjadi di dalam kelas tidak 

akan sealamiah seperti halnya jika guru mengajak anak untuk memanfaatkan 

lingkungan.  
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Memanfaatkan lingkungan sekitar dengan membawa anak-anak untuk 

mengamati lingkungan akan menambah keseimbangan dalam kegiatan belajar. 

Artinya belajr tidak hanya terjadi di ruangan kelas namun juga di luar ruangan 

kelas dalam hal ini lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan budaya, perkembangan 

emosional serta intelektual. 

Kesimpulannya memanfaatkan lingkungan pada dasarnya adalah 

menjelaskan konsep-konsep tertentu secara alami. Konsep warna yang diketahui 

dan dipahami anak di dalam kelas tentunya akan semakin nyata apabila guru 

mengarahkan anak-anak untuk melihat konsep warna secara nyata yang ada pada 

lingkungan sekitar. Pada penelitian ini pemanfaatan lingkungan yang dimaksud 

adalah memanfaatkan lingkungan hutan jati yang berada di sekitar sekolah.  

  

2.7 Kerangka Penelitian Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran yang akan dilakukan pada penelitian 

ini adalah model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam permainan 

sepak bola melalui pendekatan lingkungan hutan jati yang akan dikembangkan 

agar siswa tertarik dan menyenangkan bagi siswa. Berikut skema kerangka 

berpikir : 
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Bagan 1. Skema kerangka berpikir 

 

Modifikasi pembelajaran permainan sepak bola merupakan salah satu 

upaya yang harus diwujudkan. Melalui model pembelajaran teknik dasar 

menggiring bola dalam permainana sepak bola melalui pendekatan lingkungan 

hutan jati pada siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal diharapkan mampu membuat anak lebih aktif dalam berbagai 

situasi dan kondisi yang menyenangkan, dan berprestasi ketika mengikuti 

pembelajaran permaianan sepak bola. 

Berikut kami sajikan alur pengembangan model pembelajaran teknik 

dasar menggiring bola (dribbling) bagi anak-anak SD Negeri Penusupan 04 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 -  2011 :  

Penelitian Awal 

Observasi lapangan dan evaluasi produk 

awal  

Uji coba I 

(skala kecil) 

Pengamatan 

(Observasi) 

Evaluasi hasil 

penelitian I 

Revisi hasil uji coba I 

Uji coba II             

(skala besar) 

Evaluasi hasil 

penelitian II 

Kesimpulan model 

pembelajaran 

Evaluasi model 

pembelajaran awal  
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No. Keadaan Pembelajaran 

Sepakbola Saat ini 

Kendala Yang 

Dihadapi 

Solusi Yang 

Diharapkan  

1. Lapangan sepak bola 

yang digunakan 

mengunakan ukuran 

lapangan standart bagi 

orang dewasa  

Siswa tidak mampu 

bermain sepak bola 

menggunakan 

lapangan ukuran 

standart  

Menggunakan 

lapangan lingkungan 

hutan jati yang sesuai 

kemampuan dan 

jumlah siswa 

2. Bola yang digunakan 

menggunakan bola 

ukuran standart bagi 

orang dewasa yaitu bola 

ukuran 5 

Siswa merasa 

kesulitan dalam 

menendang karena 

bola yang digunakan 

terlalu berat  

Menggunakan bola 

sepak dengan ukuran 

4 yang sesuai dengan 

karakteristik siswa.  

3. Peraturan permainan 

menggunakan peraturan 

resmi atau peraturan 

baku 

Siswa sulit bermain 

dengan peraturan 

resmi karena sulit 

dipahami dan 

dipraktekan di 

lapangan  

Menggunakan 

peraturan permainan 

yang 

sederhana dan mudah 

dipahami 

4. Sekolah tidak 

mempunyai lapangan 

yang luas untuk bermain 

sepak bola  

Permainan tidak bisa 

dilaksanakan jika 

harus menggunakan 

lapangan ukuran 

standart 

Menggunakan 

lapangan lingkungan 

hutan jati yang tidak 

terlalu luas 

5. Dalam menendang dan 

menggiring bola 

menggunakan teknik se-

bisanya dan asal-asalan  

Permainan tidak 

berjalan dengan 

sempurna karena tidak 

menggunakan teknik-

teknik dasar dalam 

permainan  

Menggunakan     

teknik 

menggiring bola 

dengan kura-kura 

kaki bagian dalam, 

menggiring bola 

dengan kura-kura 

kaki penuh, 

menggiring bola 

dengan kura-kura 

kaki bagian luar. 
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BAB III 

 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1  Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis pengembangan (research - 

based development) yang tujuan penggunaannya untuk pemecahan masalah 

praktis yang berorientasi pada produk. Dalam penelitian ini adalah pengembangan 

model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola 

dengan modifikasi melalui pendekatan lingkungan hutan jati. 

3.2   Prosedur Pengembangan 

Menurut Borg & Gall (1983) penelitian pengembangan adalah suatu 

proses yang banyak digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran, yang pada 

dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: 

(1) mengembangkan produk dan, (2) menguji keefektifan produk untuk mencapai 

tujuan.  

Dalam pengembangan produk salah satunya adalah menghasilkan produk 

model pembelajaran penjasorkes di sekolah, adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

a. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. 

b. Mengembangkan bentuk produk awal sesuai materi yang dikembangkan 

berdasarkan pada kajian teorinya 
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c. Evaluasi produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan menggunakan 

seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga dan dua orang guru penjasorkes 

(teman sejawat) 

d. Melakukan uji coba skala kecil dengan menggunakan lembar evaluasi dan 

kuesioner tentang pelaksanaan teknik dasar menggiring bola dalam permainan 

sepak bola dengan modifikasi lingkungan hutan jati. 

e. Lakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan teman sejawat dari 

uji coba skala kecil 

f.  Lakukan uji skala besar di lapangan hutan jati dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sudah direvisi  

g. Evaluasi dan analisis uji coba akhir di lapangan hutan jati berdasarkan 

instrumen pengamatan dan angket / kuesioner 

h. Tentukan hasil penelitian dan kesimpulan pengembangan model pembelajaran 

teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola melalui pendekatan 

lingkungan hutan jati siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan 

Pangkah Kabupaten Tegal 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektifitas, 

efesiensi, dan kebermanfaatan dari produk yang dihasilkan. Langkah-langkah 

yang ditempuh dalam pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut : 
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3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri dari : 

3.3.1.1 Evaluasi Ahli 

Sebelum pengembangan pembelajaran dikembangkan terlebih dahulu 

dievaluasi (validasi) oleh satu orang ahli pendidikan jasmani dan olahraga 

(Pembimbing Penjasorkes) dan dua orang ahli pembelajaran penjasokes (Guru 

Penjasorkes).  

Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi teknik dasar menggiring bola 

dalam permainan sepak bola yang dimodifikasi melalui lingkungan hutan jati, 

keefektifan pengembangan, efesiensi pengembangan, kreatifitas modifikasi model 

pengembangan, dan pemanfaatan lingkungan hutan jati sebagai sumber belajar.  

Penghimpunan data tertuang pada lembar observasi yang akan dianalisis 

oleh para ahli baik satu orang ahli pendidikan jasmani dan olahraga maupun dua 

orang ahli pembelajaran penjasokes yang kemudian hasil analisis dan revisi 

produk dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk.  

3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah dianalisis dan direvisi oleh para ahli 

diujicobakan kepada siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal sebanyak 10 siswa. Setelah diujicobakan siswa mengisi lembar 

kuesioner (angket) tentang modifikasi permainan yang merupakan model 

PAIKEM. 
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3.3.1.3 Uji Coba Kelompok Besar (Lapangan) 

Dari hasil uji coba kelompok kecil setelah dianalisis dan direvisi, 

diujicobakan kepada siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal sebanyak 24 siswa. Setelah pelaksanaan uji coba selesai siswa 

mengisi lembar kuesioner (angket) sebagai hasil akhir dari penelitian 

pengembangan. Dari hasil tersebut akan diambil sebuah kesimpulan. 

3.3.1.4 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian yang terlibat dalam uji coba model pengembangan 

sebagai berikut : 

1. Satu orang ahli pendidikan jasmani dan olahraga (Pembimbing Penjasorkes) 

2. Dua orang ahli pembelajaran penjasokes (Guru Penjasorkes) 

3. Siswa yang terlibat uji coba skala kecil berjumlah 10 orang. 

4. Siswa yang terlibat dalam uji coba skala besar yaitu siswa kelas V berjumlah 

24 orang. 

3.4 Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh adalah data numeric (angka) yang diperoleh 

dari hasil observasi dan kuesioner yang kemudian diinterpretasikan kedalam data 

kualitatif. 

  

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner 

(angket) tertutup dengan 4 pilihan jawaban dan lembar observasi berbentuk skala 

1 sampai 5 dengan cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. Lembar 
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evaluasi digunakan untuk menghimpun data dari para ahli (dosen penjasorkes dan 

ahli pembelajaran) dengan model yang dikembangkan apakah sudah efektif dan 

efisien untuk pembelajaran penjasorkes. Sedangkan kuesioner untuk siswa yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil evaluasi ahli dalam pelaksanaan 

setelah uji coba. Kuesioner yang akan diberikan meliputi aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.  Berikut instrumen penelitiannya : 

3.5.1 Instrumen Pendahuluan (Analisis Kebutuhan) 

 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian, 

yang bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran teknik dasar 

menggiring bola dalam permainan sepak bola melalui pendekatan lingkungan 

hutan jati dibutuhan apa tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi di 

SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten  

a. Karakteristik dan kelayakan lokal lingkungan fisik luar sekolah sebagai tempat 

pengembangan model 

b. Sejauhmana motivasi peserta didik dalam aktivitas gerak dalam penjasorkes 

selama ini di SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 

c. Sudah pernahkah guru mengembangkan model pembelajaran pada sarana yang 

digunakan (lapangan) dengan pendekatan lingkungan fisik luar sekolah yaitu 

lingkungan hutan jati.  

d. Sejauhmana efektifitas dan efesiensi pengembangan modifikasi teknik dasar 

menggiring bola dilaksanakan 
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3.5.2 Instrumen Evaluasi oleh Para Ahli 

a. Kesesuaian teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola yang 

standart 

b. Kejelasan petunjuk model yang dikembangkan 

c. Kesesuaian prasarana dan sarana yang digunakan 

d. Mendorong perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik, dan fisik 

e. Ketepatan pemilihan model ditinjau dari berbagai aspek 

f. Ketepatan penerapan metode dan strategi pembelajaran 

g. Kemudahan model pembelajaran yang dikembangkan 

3.5.3 Instrumen Kuesioner untuk Peserta Didik 

a. Tingkat kesulitan peserta didik dalam melaksanakan model pembelajaran baik 

secara teknik maupun peraturan yang diberlakukan 

b. Sejauhmana peningkatan peserta didik setelah melakukan model yang 

dikembangkan, baik secara kognitif, afektif, psikomotorik, dan fisik 

c. Sejauhmana pengaruh sosial peserta didik setelah melakukan model yang 

dikembangkan 

d. Sejauhmana kemampuan peserta didik dalam pembelajaran teknik dasar 

menggiring bola dengan pendekatan lingkungan hutan jati. 

3.5.4 Penilaian Materi pada Uji Coba  

a. Ketetapan teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola 

b. Peraturan baku tentang prasarana dan sarana yang digunakan dalam permainan 

sepak bola 

c. Keefektifitasan pengembangan model pembelajaran 
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3.5.5 Penilaian Prasarana dan Sarana pada Uji Coba 

a. Pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah 

b. Pemanfaatan hutan jati yang dimodifikasi 

c. Peraturan baku tentang teknik dasar menggiring bola 

 

3.6 Analisa Data 

Untuk menganalisa data diperlukan suatu teknik analisis yang sesuai 

dengan bentuk data yang terkumpul. Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

berupa data numeric (angka) maka menggunakan teknik statistik deskriptif dengan 

analisis deskriptif prosentase.   

Kemudian instrumen yang sudah valid dan reliabel digunakan untuk 

mengumpulkan data. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan nomor 

pertanyaan dan alternatif jawaban. Persentase alternatif jawaban dihitung 

menggunakan : 

x100%
sampelseluruh  jumlah 

jawaban alternatifjumlah 
jawaban  Presentase   

Kriteria persentase berdasarkan Moh. Ali dalam skripsi Wiro Sudono 

(2007 : 34) adalah sebagai berikut : 

76 % sampai dengan 100 % : baik 

56 % sampai dengan 75 % : cukup baik 

46 % sampai dengan 55 % : kurang baik 

Kurang dari 45 % : tidak baik 
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BAB IV 

HASIL  PENGEMBANGAN 

4.1. Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

4.1.1 Diskripsi Draf Produk Awal 

Produk yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran Penjasorkes 

adalah model pembelajaran teknik dasar menggiring bola yang dimodifikasi 

melalui pendekatan lingkungan hutan jati untuk siswa kelas V SD Negeri 

Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Sebelumnya penelitian 

dimulai, terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Analisis tujuan dan karakteristik teknik dasar menggiring bola untuk anak 

Sekolah Dasar (SD). 

2. Analisis  karakteristik siswa Sekolah Dasar (SD). 

3. Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara mengembangkan model 

pembelajaran yang dimodifikasi melalui pendekatan lingkungan hutan jati. 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model modifikasi melalui 

pendekatan lingkungan hutan jati. 

5. Menetapkan tujuan isi dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7. Menyusun produk awal model pembelajaran teknik dasar menggiring bola. 

Setelah melalui proses desain maka dihasilkan produk awal model teknik 

dasar menggiring bola dalam permainan “Menirukan Gerakan Sang Kapten”  
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yang disesuaikan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. Berikut ini adalah draf 

produk awal teknik menggiring bola dalam permainan “Menirukan Gerakan Sang 

Kapten” yang belum divalidasi oleh ahli dan guru Penjasorkes SD : 

Draf Awal Pelaksanaan Uji Coba Skala Kecil 

(Jumlah siswa 10 anak) 

a. Guru menunjuk salah satu siswa sebagai “Sang Kapten” untuk memimpin 

teman-temannya di depan. Semua anggota wajib menirukan gerakan “Kapten” 

menggiring bola. “Sang Kapten” akan melakukan gerakan menggiring bola 

dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan terakhir menggunakan 

punggung kaki. Gerakan-gerakan “sang kapten” akan ditirukan semua 

anggota. Oleh karena itu semua anggota dituntut konsentrasi dalam 

menggiring bola di lingkungan hutan jati sampai batas yang ditentukan.  

 

 

 

 

 

Gambar 9. Siswa melakukan gerakan menggiring bola 

 secara lurus melalui lingkungan hutan jati 

b. Selanjutnya siswa melakukan gerakan menggiring bola di lingkungan hutan 

jati dengan membentuk lingkaran. “Sang Kapten” akan melakukan gerakan 

menggiring bola dengan tiga cara, yaitu menggiring bola dengan kaki bagian 

3m 

2.5m 
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dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki yang akan ditirukan semua 

anggota. “Sang Kapten” akan menggiring bola dengan posisi melingkar yang 

telah dibentuk oleh guru. Sehingga semua siswa berkonsentrasi 

memperhatikan gerakan “Sang Kapten”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Siswa melakukan gerakan menggiring bola  

   secara melingkar melalui lingkungan hutan jati 

 

c. Kemudian siswa melakukan gerakan menggiring bola dengan zig-zag pohon. 

“Sang Kapten” akan memperagakan menggiring bola dengan posisi zig-zag 

yang meliputi menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, 

dan punggung kaki. Semua gerakan di atas juga wajib ditirukan oleh semua 

anggota. Sehingga semua anggota tetap berkonsentrasi menirukan “Sang 

Kapten”. 
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Gambar 11. Siswa melakukan gerakan menggiring bola  

     secara zig-zag melalui lingkungan hutan jati 

4.1.2 Validasi Ahli 

Draf produk awal model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam 

permainan sepak bola divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli yaitu satu orang 

ahli yang berasal dari dosen, yaitu Ibu Rumini, S.Pd, M.Pd dan dua ahli 

pembelajar Penjasorkes (Tim Expert) yaitu Bapak Subechi, S.Pd dan Bapak 

Kuntoro, S.Pd. Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal 

model teknik dasar menggiring bola dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli 

dan pembelajar Penjasorkes Sekolah Dasar (SD). Lembar evaluasi berupa 

koesioner yang berisi aspek kualitas model teknik dasar menggiring bola, saran 

serta komentar dari ahli Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes Sekolah Dasar 

(SD) terhadap model teknik dasar menggiring bola. Hasil evaluasi berupa nilai 

dari aspek kualitas model teknik dasar menggiring bola dengan menggunakan 

Skala Likert mulai 1 sampai 5. Lembar evaluasi untuk kualitas model teknik dasar 

menggiring bola dapat dilihat pada lampiran 5. 
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4.2. Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli dan siswa 

merupakan data awal untuk menyatakan apakah produk model teknik dasar 

menggiring bola layak digunakan dengan pendekatan lingkungan hutan jati. 

Adapun jumlah siswa yang mengikuti uji coba skala kecil sebanyak 10 anak. 

Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari para ahli dan pembelajar 

Penjasorkes Sekolah Dasar (SD). 

Tabel 1.  

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

No. 
Alternatif 

Jawaban 

Ahli 

Penjasorkes 

 

Ahli 

Pembelajar 

Penjasorkes 1 

Ahli  

Pembelajar 

Penjasorkes 2 

1. Tidak baik 0 0 0 

2. Kurang baik 0 0 0 

3. Cukup baik 4 3 2 

4. Baik  10 10 7 

5. Baik sekali 1 2 6 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli 

Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes dapat disimpulkan bahwa menurut 

pendapat ahli penjasorkes ada 4 aspek yang dinyatakan cukup baik, ahli 

pembelajar penjasorkes 1 mengatakan ada 3 aspek yang dinyatakan cukup baik,  

dan ahli pembelajar penjasorkes 2 menyatakan 2 aspek dinyatakan cukup baik. 

Hal ini yang menjadikan model pembelajaran perlu diperbaiki karena ada 

beberapa alternatif jawaban masih menyatakan cukup baik. Oleh karena itu perlu 

ada revisi lebih lanjut agar pengembangan model pembelajaran teknik dasar 

menggiring bola menjadi efektif. Hasil evaluasi ahli untuk kualitas model teknik 

dasar menggiring bola dapat dilihat pada lampiran 6. 
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Sedangkan hasil analisis tiap ahli secara keseluruhan, diperoleh bahwa 

model pembelajaran teknik dasar menggiring bola sudah baik. Hal ini dapat 

dilihat prosentase jawaban para ahli dalam diagram batang berikut ini : 

Diagram 1 

Diagram Rekapitulasi Prosentase Jawaban Ahli 

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Ahli Penjasorkes Ahli Pembelajar 
Penjasorkes 1

Ahli  Pembelajar 
Penjasorkes 2

73%

87% 87%

p
ro
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n
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se
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w
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Sesuai dengan diagram di atas, menurut ahli Penjasorkes mengatakan 

bahwa 73 % model pembelajaran teknik dasar menggiring bola sudah baik dan 

ahli pembelajar Penjasorkes 1 maupun 2 berpendapat bahwa 87 % menyatakan 

pengembangan model pembelajaran teknik dasar menggiring bola sudah baik. 

Masukan berupa saran dan komentar pada produk pengembangan teknik dasar 

menggiring bola, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut. 

Saran perbaikan model dan komentar umum untuk kualitas model teknik dasar 

menggiring bola dapat di lihat pada lampiran 7. 

Setelah produk pengembangan teknik dasar menggiring bola divalidasi oleh 

ahli dan pembelajar Penjasorkes, maka dilakukan revisi sesuai kebutuhan 

perbaikan. Perbaikan revisi tersebut diuji cobakan kepada kelompok kecil yaitu 
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siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, 

yang berjumlah 10 orang. 

Data yang diperoleh dari uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan. Data 

tersebut dikategorikan ke dalam tiga aspek penilaian, yaitu aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Berikut rekapitulasi hasil kuesioner skala kecil : 

Tabel 4.  

Rekapitulasi Aspek Kognitif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Dapat mengetahui cara melakukan teknik dasar 

menggiring bola  

Sudah pernah diajarkan teknik dasar menggiring 

bola oleh guru penjasorkes  

Teknik dasar menggiring bola dapat mendorong 

siswa lebih aktif bergerak  

Melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum 

latihan dimulai 

Dapat mematuhi peraturan dalam latihan teknik 

dasar menggiring bola  

100 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, diperoleh prosentase jawaban 

siswa sangat memuaskan. Dalam hal ini banyak siswa mampu melaksanakan 

semua aspek dengan baik. Sehingga teknik dasar menggiring bola dalam 

permainan “Menirukan Gerakan Sang Kapten” sangat efektif untuk siswa sekolah 

dasar. 
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Tabel 3  

Rekapitulasi Aspek Psikomotorik Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Dapat melakukan teknik dasar menggiring bola dengan 

baik 

Dapat melakukan teknik menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam dengan baik 

Dapat melakukan teknik menggiring bola dengan kaki 

bagian luar dengan baik  

Dapat melakukan teknik menggiring bola dengan 

punggung kaki dengan baik  

Dapat melakukan model teknik dasar menggiring bola 

di hutan jati dengan baik 

90 % 

 

80 % 

 

100 % 

 

90 % 

 

90 % 

 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

 

Dari hasil rekapitulasi aspek psikomotorik siswa, disimpulkan bahwa pada 

teknik menggiring bola dengan kaki bagian dalam memiliki prosentase yang lebih 

sedikit dibanding dengan empat aspek lainnya. Untuk itu pada aspek ini perlu ada 

revisi atau perbaikan model pembelajaran.  

Tabel 4.  

Rekapitulasi Aspek Afektif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Siswa merasa senang melakukan serangkaian teknik 

dasar menggiring bola 

Siswa merasa tertarik melakukan permainan teknik 

dasar menggiring bola yang diadakan di lingkungan 

hutan jati 

Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan 

permainan teknik dasar menggiring bola di 

lingkungan hutan jati 

Siswa patuh terhadap aturan-aturan permainan 

teknik dasar menggiring bola dalam permainan 

Siswa dapat bekerja sama dengan yang lain 

90 % 

 

100 % 

 

 

90 % 

 

 

100 % 

 

90 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

Dari hasil rekapitulasi aspek afektif siswa, disimpulkan bahwa 10 siswa 

yang mengikuti teknik dasar menggiring bola dalam permainan “Menirukan 

Gerakan Sang Kapten” sebanyak 90 % siswa sudah merasa senang dan tertarik 
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melakukan model permainan teknik dasar menggiring bola di lingkungan hutan 

jati.   

Tabel 7. 

Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Siswa 

No. Aspek penilaian 
Jumlah total 

Siswa 

Jumlah siswa 

menjawab “ya” 

Prosentase 

siswa 

1. Kognitif 10 9 90 % 

2. Psikomotorik 10 2 80 % 

3. Afektif 10 1 90 % 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh aspek terlihat sudah baik, 

akan tetapi ada beberapa teknik yang kurang maksimal. Untuk itu perlu adanya 

revisi guna kesempurnaan model pembelajaran. Oleh karena itu perlu ada revisi 

model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam permainan “Menirukan 

Gerakan Sang Kapten”, agar pengembangan model pembelajaran dapat berhasil 

menjadi pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan). 

4.3. Revisi Produk Awal (Uji Coba Skala Kecil) 

Berdasarkan saran dari ahli dan pembelajar Penjasorkes Sekolah Dasar 

pada produk atau model seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan 

pembelajar Penjasorkes sebagai berikut : ada beberapa konsep dalam permainan 

lebih menarik dan tidak monoton. Lapangan yang dibuat untuk melakukan 

keterampilan menggiring bola diperbanyak sesuai dengan jumlah kelompok agar 

dilaksanakan secara serentak, sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa 
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yang menunggu giliran bermain.  Oleh karena itu teknik dasar menggiring bola 

dalam permainan “Menirukan Gerakan Sang Kapten” perlu direvisi atau dikaji 

ulang kembali. 

 

4.4. Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Besar 

4.4.1 Diskripsi Produk Kedua 

Setelah melalui revisi dari para ahli dan hasil kuesioner siswa, maka 

produk awal dirubah menjadi model pembelajaran yang efektif dan lebih aktif 

Revisi produk berupa penambahan jumlah lapangan yang digunakan sesuai 

dengan kebutuhan dan jumlah kelompok, sehingga pelaksanaan permainan 

dilakukan serentak. Adapun teknik permainan semua sama, yang membedakan 

konsep lapangan saja. 

 

4.4.2 Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan (Skala Besar) 

Data hasil uji coba skala kecil yang sudah direvisi akan diterapkan pada 

kelompok skala besar yang berjumlah 24 siswa. Hasil analisis data skala besar 

merupakan pedoman untuk menyatakan apakah produk model teknik dasar 

menggiring bola efektif digunakan di lingkungan hutan jati. Berikut ini adalah 

hasil pengisian kuesioner dari para ahli dan pembelajar penjasorkes Sekolah Dasar 

(SD). 
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Tabel 8.  

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

No. 

Alternatif 

Jawaban 

Ahli 

Penjasorkes 

 

Ahli 

Pembelajar 

Penjasorkes 1 

Ahli  

Pembelajar 

Penjasorkes 2 

1. Tidak baik 0 0 0 

2. Kurang baik 0 0 0 

3. Cukup baik 0 0 0 

4. Baik  15 9 2 

5. Baik sekali 0 6 13 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli 

Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes yang dilakukan siswa kelas V SD Negeri 

Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dapat disimpulkan bahwa 

dari tiga ahli menyatakan bahwa pengembangan model pembelajaran sudah 

masuk dalam kategori penilaian sangat baik. Ini terlihat ada peningkatan yang 

signifikan, bahwa pengembangan model pembelajaran teknik dasar menggiring 

bola efektif digunakan di lingkungan hutan jati. Hasil evaluasi ahli untuk kualitas 

model teknik dasar menggiring bola dapat dilihat pada lampiran 12. 

Sedangkan hasil analisis tiap ahli secara keseluruhan, diperoleh bahwa 

model pembelajaran teknik dasar menggiring bola sudah termasuk sangat baik. 

Hal ini dapat dilihat prosentase jawaban para ahli dalam diagram batang berikut 

ini 
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Diagram 2 

Diagram Rekapitulasi Prosentase Jawaban Ahli 
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Sesuai dengan diagram di atas, ahli penjasorkes menyatakan bahwa secara 

keseluruhan pengembangan model pembelajaran tersebut sangat baik dan efektif 

dilaksanakan di lingkungan hutan jati untuk melatih keseimbangan gerak dinamis 

dan statis serta untuk melatih keterampilan teknik menggiring bola yang benar dan 

mampu menampilkan gerakan dengan efektif dan efisien siswa kelas V SD Negeri 

Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Berikut hasil rekapitulasi 

semua aspek yang merupakan hasil kuesioner siswa dengan jumlah 24 orang :  

Tabel 9.  

Rekapitulasi Aspek Kognitif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Dapat mengetahui cara melakukan teknik dasar 

menggiring bola  

Sudah pernah diajarkan teknik dasar menggiring bola 

oleh guru penjasorkes  

Teknik dasar menggiring bola dapat mendorong 

siswa lebih aktif bergerak  

Melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum 

latihan dimulai 

Dapat mematuhi peraturan dalam latihan teknik dasar 

menggiring bola 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 



 

62 
 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, terlihat semua siswa telah dapat 

melaksanakan semua kegiatan dalam permainan teknik dasar menggiring bola. 

Dalam hal ini semua aspek kognitif telah tercapai dengan memuaskan.  

Tabel 10.  

Rekapitulasi Aspek Psikomotorik Siswa 

No. Indikator pertanyaan 

Prosentase 

Jawaban 

Siswa  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Dapat melakukan teknik dasar menggiring bola dengan 

baik 

Dapat melakukan teknik menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam dengan baik 

Dapat melakukan teknik menggiring bola dengan kaki 

bagian luar dengan baik  

Dapat melakukan teknik menggiring bola dengan 

punggung kaki dengan baik  

Dapat melakukan model teknik dasar menggiring bola 

di hutan jati dengan baik 

100 % 

 

96 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

Dari hasil rekapitulasi aspek psikomotorik siswa, terlihat hasil yang sangat 

maksimal. Ini terbukti dengan besarnya prosentase jawaban siswa yang memiliki 

rata-rata 90% dapat melakukan semua latihan di atas. 

Tabel 11.  

Rekapitulasi Aspek Afektif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Siswa merasa senang melakukan serangkaian teknik 

dasar menggiring bola 

Siswa merasa tertarik melakukan permainan teknik 

dasar menggiring bola yang diadakan di lingkungan 

hutan jati 

Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan 

permainan teknik dasar menggiring bola di lingkungan 

hutan jati 

Siswa patuh terhadap aturan-aturan permainan teknik 

dasar menggiring bola dalam permainan 

Siswa dapat bekerja sama dengan yang lain 

100 % 

 

 100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 
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Dari hasil rekapitulasi aspek afektif siswa, diperoleh seluruh siswa 

menyatakan proses pembelajaran sangat menyenangkan dan menarik. Dalam 

artian bahwa permainan “Menirukan Gerakan Sang Kapten” layak dan disenangi 

sebagian besar siswa. Untuk itu layak digunakan sebagai model pembelajaran 

yang inovatif dan kreatif. 

Tabel 12.  

Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Siswa 

No. Aspek penilaian 
Jumlah total 

Siswa 

Jumlah siswa 

menjawab “ya” 

Prosentase 

siswa 

1. Kognitif 24 24 100 % 

2. Psikomotorik 24 1 96 % 

3. Afektif 24 24 100 % 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tiga aspek penilaian sudah 

dapat diterapkan pada permainan teknik dasar menggiring bola. Oleh karena itu 

pengembangan model pembelajaran teknik dasar menggiring bola yang 

dimodifikasi dalam sebuah permainan “Menirukan Gerakan Sang Kapten” ini 

dengan pendekatan lingkungan hutan jati layak digunakan, khususnya siswa 

Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu model pembelajaran teknik dasar menggiring 

bola sudah dapat dinyatakan berhasil menjadi pembelajaran yang PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

4.5. Prototipe Produk  

Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pengembangan model pembelajaran teknik dasar menggiring bola yang 

dimodofikasi ke dalam permainan dan dilakukan melalui pendekatan lingkungan 
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hutan jati dapat diambil garis besar bahwa model pembelajaran yang telah dibuat 

sangat efektif diterapkan dan dapat digunakan sebagai salah satu model 

pembelajaran untuk meningkatkan keseimbangan gerak dinamis dan statis anak 

sekolah dasar.  

Produk yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran 

penjasorkes melalui berbagai pendekatan lingkungan fisik luar sekolah. Hal ini 

terbukti setelah produk awal direvisi, model teknik dasar menggiring bola 

mendapat tanggapan yang positif dari ahli pembelajar maupun bagi siswa. Karena 

merupakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, tidak 

membosankan dan tidak monoton. Hal ini dapat dijadikan alternatif model 

pembelajaran Penjasorkes meningkatkan keseimbangan gerak dinamis dan statis 

anak sekolah dasar usia 10 – 12 tahun. Berikut hasil rekapitulasi semua hasil 

penelitian : 

Tabel 13.  

Rekapitulasi Hasil Analisis Keseluruhan 

No. Hasil Analisis Hasil penelitian  

1. Evaluasi Ahli  

 Ahli Penjasorkes 87 % model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik, maka layak 

digunakan 

 Ahli Pembelajar Penjasorkes 1 94 % model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik sekali, maka 

layak digunakan 

 Ahli Pembelajar Penjasorkes 2 94 % model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik sekali, maka 

layak digunakan 

2. Uji Coba Kelompok Kecil 87 % jawaban siswa menyatakan 

“ya”, maka model pembelajaran 

layak digunakan  
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3. Uji Coba Kelompok Besar 99 % jawaban siswa menyatakan 

“ya”, maka model pembelajaran 

layak digunakan 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

  

Oleh karena itu modifikasi model teknik dasar menggiring bola dengan 

permainan melalui pendekatan lingkungan hutan jati sangat berkesan, 

menyenangkan, lebih aktif, dan dapat meningkatkan kesegaran jasmani anak. Hal 

ini terlihat dari prosentase kemampuan siswa dalam melaksanakan semua aturan 

permainan dengan baik. Model pembelajaran teknik dasar menggiring bola 

dengan melalui pendekatan lingkungan hutan jati bagi siswa kelas V SD Negeri 

Penusupan 04 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal layak dan efektif digunakan 

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan model pembelajaran teknik dasar 

menggiring bola yang dimodifikasi ke dalam permainan melalui pendekatan 

lingkungan hutan jati siswa kelas V SD Negeri Penusupan 04 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal, disimpulkan layak dan efektif digunakan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran Penjasorkes. Pengembangan model pembelajaran 

ini telah divaliditasi oleh ahli Penjasorkes dan ahli pembelajar Penjasorkes 

melalui dua  uji coba, yaitu uji coba skala kecil dengan jumlah 10 siswa, dan uji 

skala besar (lapangan) dengan jumlah 24 siswa. 

Adapun hasil revisi produk awal yang kemudian dikembangkan untuk uji 

lapangan adalah : berupa penambahan jumlah lapangan yang digunakan sesuai 

dengan kebutuhan dan jumlah kelompok, sehingga pelaksanaan permainan 

dilakukan serentak. Adapun teknik permainan semua sama, yang membedakan 

konsep lapangan saja. Sehingga tidak mengakibatkan siswa menunggu terlalu 

lama untuk menunggu giliran bermain.  

 

5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan Lebih Lanjut 

5.2.1 Saran Pemanfaatan 

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam hal pengembangan model 

pembelajaran yang telah dilakukan adalah : 
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a. Sebelum model pembelajaran ini digunakan, sebaiknya guru memberikan 

penjelasan tujuan dan manfaat model pembelajaran 

b. Pemilihan lingkungan sebagai sumber belajar harus menyesuaikan dengan 

kondisi dan situasi sekolah. Dalam hal ini dekat dengan lingkungan sekolah. 

c. Pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah harus disesuaikan dengan model 

pembelajaran 

d. Penggunaan model pembelajaran ini harus memperhatikan faktor keamanan 

dan keselamatan alat, media belajar, dan sumber belajar yang digunakan 

e. Dalam pembuatan model pembelajaran, diharapkan disesuaikan dengan 

karakteristik dan kompetensi dasar yang sesuai dengan usianya. 

5.2.2 Diseminasi dan Pengembangan Lebih Lanjut 

Pengembangan model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dapat 

didiskusikan atau disebarluaskan melalui KKG Penjasorkes baik tingkat Daerah 

maupun tingkat Propinsi. Model pembelajaran teknik dasar menggiring bola 

melalui pendekatan lingkungan hutan jati perlu di diseminasikan oleh guru-guru 

Penjasorkes di Indonesia sebagai salah satu alternatif model pembelajaran 

PAIKEM. 

Untuk kesempurnaan model pembelajaran ini, perlu dikaji kembali dan 

dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai macam lingkungan fisik luar sekolah. 

Model ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru 

Penjasorkes dan sesuai dengan karakteristik siswa. Sehingga pengembangan 

model pembelajaran ini tidak cukup berhenti disini, tetapi terus dikembangkan 

dan didiseminasikan kepada seluruh guru-guru Penjasorkes di Indonesia. 
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Lampiran 1 

   

 

 

 

Standar Kompetensi 

6. Mempraktekkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga 

dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. 

Kompetensi Dasar 

6.1 Mempraktekkan variasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola 

besar, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran.   

1. Konsep Model Pengembangan 

Konsep model pengembangan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

adalah model pembelajaran teknik dasar menggiring bola yang dikemas dalam 

bentuk permainan dengan bola plastik yang dikembangkan melalui 

pendekatan lingkungan hutan jati untuk melatih keseimbangan gerak dinamis 

dan statis serta untuk melatih keterampilan teknik menggiring bola yang benar 

dan mampu menampilkan gerakan dengan efektif dan efisien. Pengembangan 

model pembelajaran ini berbentuk permainan “Menirukan Gerakan Sang 

Kapten”. Desain model pembelajarannya ini terbagi menjadi 2 skala, yaitu : 

a. Uji coba skala kecil, diikuti sejumlah 10 siswa 

b. Uji coba skala besar, diikuti sejumlah 24 siswa 

MODEL PEMBELAJARAN TEKNIK DASAR MENGGIRING BOLA 

MELALUI PENDEKATAN LINGKUNGAN HUTAN JATI SISWA KELAS V SD 

NEGERI PENUSUPAN 04 KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL                                

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
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1.1 Uji Coba Skala Kecil  

a   Guru menunjuk salah satu siswa sebagai “Sang Kapten” untuk memimpin 

teman-temannya di depan. Semua anggota wajib menirukan gerakan 

“Kapten” menggiring bola. “Sang Kapten” akan melakukan gerakan 

menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan terakhir 

menggunakan punggung kaki. Gerakan-gerakan “sang kapten” akan 

ditirukan semua anggota. Oleh karena itu semua anggota dituntut 

konsentrasi dalam menggiring bola di lingkungan hutan jati sampai batas 

yang ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Siswa melakukan gerakan menggiring bola secara lurus 

melalui lingkungan hutan jati 

b.Selanjutnya siswa melakukan gerakan menggiring bola di lingkungan hutan 

jati dengan membentuk lingkaran. “Sang Kapten” akan melakukan 

gerakan menggiring bola dengan tiga cara, yaitu menggiring bola dengan 

kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki yang akan 

3m 

2.5m 
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ditirukan semua anggota. “Sang Kapten” akan menggiring bola dengan 

posisi melingkar yang telah dibentuk oleh guru. Sehingga semua siswa 

berkonsentrasi memperhatikan gerakan “Sang Kapten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siswa melakukan gerakan menggiring bola secara melingkar 

melalui lingkungan hutan jati 

 

c.Kemudian siswa melakukan gerakan menggiring bola dengan zig-zag 

pohon. “Sang Kapten” akan memperagakan menggiring bola dengan posisi 

zig-zag yang meliputi menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki 

bagian luar, dan punggung kaki. Semua gerakan di atas juga wajib 

ditirukan oleh semua anggota. Sehingga semua anggota tetap 

berkonsentrasi menirukan “Sang Kapten”. 
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Gambar 3. Siswa melakukan gerakan menggiring bola secara zig-zag 

melalui lingkungan hutan jati 

 

1.2 Uji Lapangan (Skala Besar) 

a. Guru menunjuk salah satu siswa sebagai “Sang Kapten” untuk memimpin 

teman-temannya di depan. Semua anggota wajib menirukan gerakan 

“Kapten” menggiring bola. “Sang Kapten” akan melakukan gerakan 

menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan terakhir 

menggunakan punggung kaki. Gerakan-gerakan “sang kapten” akan 

ditirukan semua anggota. Oleh karena itu semua anggota dituntut 

konsentrasi dalam menggiring bola di lingkungan hutan jati sampai batas 

yang ditentukan.  
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Gambar 4. Siswa melakukan gerakan menggiring bola secara lurus 

melalui lingkungan hutan jati 

 

b.  Selanjutnya siswa melakukan gerakan menggiring bola di lingkungan 

hutan jati dengan membentuk lingkaran. “Sang Kapten” akan melakukan 

gerakan menggiring bola dengan tiga cara, yaitu menggiring bola dengan 

kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki yang akan 

ditirukan semua anggota. “Sang Kapten” akan menggiring bola dengan 

posisi melingkar yang telah dibentuk oleh guru. Sehingga semua siswa 

berkonsentrasi memperhatikan gerakan “Sang Kapten”. 

 

3m 

2.5m 
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Gambar 5. Siswa melakukan gerakan menggiring bola secara melingkar 

melalui lingkungan hutan jati 

 

c. . Kemudian siswa melakukan gerakan menggiring bola dengan zig-

zag pohon. “Sang Kapten” akan memperagakan menggiring bola dengan 

posisi zig-zag yang meliputi menggiring bola dengan kaki bagian dalam, 

kaki bagian luar, dan punggung kaki. Semua gerakan di atas juga wajib 

ditirukan oleh semua anggota. Sehingga semua anggota tetap 

berkonsentrasi menirukan “Sang Kapten”. 
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Gambar 6. Siswa melakukan gerakan menggiring bola secara zig-zag 

melalui lingkungan hutan jati 

2. Ketentuan Permainan  

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam melatih teknik dasar 

menggiring bola sebagai model pembelajaran Penjasorkes : 

a.  Fasilitas dan Peralatan 

1) Sarana  

Sarana yang digunakan adalah hutan jati yang terdapat di sekitar 

sekolah. 

 

 

       Gambar 7. Pohon jati  
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2) Prasarana 

a) Peluit digunakan untuk memberi aba-aba pada saat permainan. 

 

 

                              Gambar 8. Peluit  

b) Tali rafia dan pasak untuk memberi tanda pada pohon jati 

sebagai lapangan dan batas sebuah  permainan.  

 

 

 

                            Gambar 9. Tali rafia dan pasak 

c) Bendera Kecil, digunakan untuk membatasi daerah lapangan 

pada saat permainan, sehingga siswa akan bergerak sesuai 

dengan batasan bendera.  

 

 

Gambar 10.  Bendera kecil  

d) Bola, digunakan sebagai media teknik menggiring bola 

 

 

 

Gambar 11.  Bola  
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e) Stopwatch, digunakan untuk menghitung waktu pada saat 

permainan. 

 

 

 

      Gambar 12. Stopwatch 

b. Aturan Permainan  

Setiap anggota wajib menirukan gerakan yang dilakukan “Sang 

Kapten” baik pada posisi lurus, melingkar, maupun zig-zag. Setiap 

posisi ditentukan batas waktu yang akan ditentukan oleh guru. Semua 

anggota wajib berkonsentrasi mengikuti gerakan “Sang Kapten”. 

c. Guru Penjasorkes 

Guru sebagai pelaksana jalannya atau yang mengatur pelaksanaan 

pembelajaran agar berjalan dengan tertib. 

 

3. Prosedur Pengembangan  

a. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk 

analisis kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan apakah model 

pembelajaran yang dibuat memang dibutuhkan atau tidak.  

b. Mengembangkan bentuk produk awal dengan memanfaatkan lingkungan 

hutan jati yang ada disekitar sekolah untuk melatih teknik dasar 

menggiring bola dalam tiga session (lurus, melingkar, dan zig-zag).  

c. Melakukan kegiatan produk awal dengan dibantu oleh para ahli (dosen 

Penjasorkes dan dua orang guru Penjasorkes) sebagai pengamat dengan 
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menggunakan lembar evaluasi beserta lembar kuesioner yang diisi oleh 

siswa.  

d. Hasil evaluasi produk awal dari hasil lembar pengamat dan kuesioner 

kemudian direvisi  

e. Melakukan skala besar dengan desain model pembelajaran yang telah 

direvisi pada skala kecil.  

f. Hasil akhir model pembelajaran skala besar merupakan hasil akhir dari 

penelitian pengembangan model pembelajaran teknik dasar menggiring 

bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. 
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Lampiran 2 

DAFTAR SISWA UJI COBA SKALA KECIL KELAS V SD NEGERI 

PENUSUPAN 04 KEC. PANGKAH KABUPATEN TEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

NAMA L/P 

1 DANDI SETIAWAN L 

2 DIAN SAPUTRA L 

3 DIDIT DETIAWAN L 

4 DONI MULYA LESMANA L 

5 DWI INA RISKIANA P 

6 OKI DWI PRASETIO L 

7 REKA FITRIANI P 

8 SUDARMONO L 

9 YULIYANA P 

10 YULIYANI P 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK SISWA  

UJI COBA SKALA KECIL 

Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) pada jawaban 

tersedia 

No. 

 
Pertanyaan 

 

 

Ya 

  Tidak 

 

 

1. 

 2. 

 3. 

4. 

5. 

 

KOGNITIF 

Apakah kamu tahu cara melakukan teknik dasar menggiring 

bola? 

Apakah teknik dasar menggiring bola yang kamu lakukan 

sudah diajarkan oleh guru penjasorkes ? 

Apakah latihan teknik dasar menggiring bola di hutan jati dapat 

mendorong kamu lebih aktif bergerak ? 

Apakah sebelum latihan kamu melakukan pemanasan terlebih 

dahulu ? 

Apakah dalam permainan teknik dasar menggiring bola tadi 

kamu  mematuhi peraturan permainan ? 

  

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

PSIKOMOTOR 

Apakah kamu dapat melakukan teknik dasar menggiring bola ? 

Apakah kamu dapat melakukan teknik menggiring bola dengan 

kaki bagian dalam ? 

Apakah kamu dapat melakukan teknik menggiring bola dengan 

kaki bagian luar benar ? 

Apakah kamu dapat melakukan teknik menggiring bola dengan  

punggung kaki ? 

Apakah kamu dapat melakukan model teknik dasar menggiring 

bola di hutan jati ? 
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11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

AFEKTIF 

Apakah kamu senang melakukan serangkaian teknik dasar 

menggiring bola ? 

Apakah latihan teknik dasar menggiring bola di hutan jati 

menarik bagi kamu ? 

Apakah kamu sungguh-sungguh dalam melakukan teknik dasar 

menggiring bola di hutan jati ? 

Apakah menurut kamu, setiap siswa harus patuh terhadap 

aturan-aturan permainan ? 

Apakah selama permainan berlangsung, kamu dapat bekerja 

sama dengan temanmu ? 

  

 

 

Skor Penilaian : 

Jawaban “Ya” mendapat skor 2 

Jawaban “Tidak” mendapat skor 1 
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Lampiran 4 

HASIL PENELITIAN KUESIONER SISWA 

UJI COBA SKALA KECIL 

 

N

O. 
NAMA 

BUTIR PERTANYAAN  

Aspek Kognitif 
Aspek 

Psikomotorik 
Aspek Afektif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 DANDI SETIAWAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

2 DIAN SAPUTRA 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 DIDIT DETIAWAN 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

4 DONI MULYA LESMANA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 DWI INA RISKIANA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

6 OKI DWI PRASETIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 REKA FITRIANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 SUDARMONO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 YULIYANA 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 

10 YULIYANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
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Lampiran 5 

LEMBAR EVALUASI AHLI UJI COBA SKALA KECIL 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok : Latihan Teknik Dasar Menggiring Bola  

Sasaran Program : Siswa Kelas V SDN Penusupan 04 

Evaluator :   ........................................................................  

Tanggal :  ........................................................................  

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Penjasorkes terhadap model pembelajaran teknik dasar menggiring 

bola dalam Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan hutan jati yang efektif dan 

inovatif untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SD yang kami 

kembangkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak / Ibu untuk 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai petunjuk di bawah ini : 

A. Lembar Evaluasi ini diisi oleh ahli Penjasorkes 

1. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model teknik dasar menggiring bola, 

komentar dan saran umum, serta kesimpulan. 

2. Rintangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara memberi tanda “√ ” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan :  1. Tidak baik 

   2. Kurang baik 

   3. Cukup baik 

   4. Baik 

   5. Sangat baik 
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3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas 

tambahan yang telah disediakan. 

 

B. Kualitas Model Pengembangan 

No. Aspek Yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

Kejelasan petunjuk teknik dasar menggiring bola 

Ketepatan memilih bentuk / model pembelajaran 

Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 

Kesesuaian bentuk/model teknik dasar menggiring 

bola untuk dilakukan siswa SD 

Kesesuaian bentuk/model teknik dasar menggiring 

bola dengan karakteristik siswa SD. 

Mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani siswa 

Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 

Mendorong perkembangan aspek psikomotor  siswa 

Mendorong perkembangan aspek efektif siswa 

Dapat diilakukan siswa putra maupun putri 

Mendorong siswa aktif bergerak 

Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran 

teknik dasar menggiring bola di lingkungan hutan jati 

Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran teknik 

dasar menggiring bola dengan pendekatan 

lingkungan hutan jati 
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Lampiran 6 

HASIL EVALUASI AHLI PADA UJI COBA SKALA KECIL 

No. Aspek yang di nilai 

Skor Penilaian  

Ahli dan Guru 

A1 G1 G2 

1. Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar 5 5 5 

2. Kejelasan petunjuk pembelajaran  3 4 4 

3. Ketepatan bagi siswa memilih bentuk/model 

pembelajaran 

4 4 5 

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 4 4 5 

5. Kesesuaian bentuk atau model pembelajaran untuk 

dilakukan siswa 

3 3 3 

6. Kesesuaian bentuk atau model pembelajaran untuk 

karakteristik siswa 

4 4 5 

7. Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani 

siswa 

4 4 4 

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 4 4 4 

9. Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 4 4 4 

10. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 4 

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun 

tidak terampil 

4 4 4 

12. Dapat dilakukan siswa putra maupun putri 3 3 3 

13. Mendorong siswa aktif bergerak 4 4 5 

14. Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran teknik dasar 

menggiring bola 

3 4 4 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran teknik 

dasar menggiring bola 

4 5 5 

Keterangan : A1 :  Ahli Penjasorkes 

 G1 : Guru Penjasorkes I 

 G2 : Guru Penjasorkes II 
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Lampiran 7 

SARAN DAN KOMENTAR PENGEMBANGAN MODEL 

PEMBELAJARAN TEKNIK DASAR MENGGIRING BOLA              

PADA UJI COBA SKALA KECIL 

A. Saran Untuk Perbaikan Model Pengembembangan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan pada 

kolom 2 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4 

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 
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B. Komentar dan Saran Umum 

 

No Responden Ahli Saran 

1. Ahli Penjas 

 

 

 

 

 

2. Ahli Pembelajaran 1 

 

 

 

 

3. Ahli Pembelajaran 2 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

Model pembelajaran teknik dasar menggiring bola dalam penjasorkes ini dapat 

dinyatakan : 

d. Layak untuk digunakan/ uji coba skala kecil tanpa revisi 

e. Layak untuk digunakan/ uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 

f. Tidak layak untuk digunakan/ uji coba skala kecil. 

 

 Tegal, ............................. 

     Evaluator  

 

     

(.............................................) 
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Lampiran 8 

DAFTAR SISWA UJI COBA SKALA BESAR KELAS KELAS V SD 

NEGERI PENUSUPAN 04 KEC. PANGKAH KABUPATEN TEGAL  

NO. NAMA 
 

L/P 

1 DEDE SUHENDRA  L 

2 IKBAL PAMUNGKAS L 

3 ADE MEI SURYANI P 

4 ANGGI DWI AYU S. P 

5 RINA INDIYANI P 

6 GITA NATASYA P 

7 INDRA SEPRIYANSA P 

8 ARIF SUSENO L 

9 ELFINA LAELANI P 

10 EVA NATASYA P 

11 DEVI CAHYA LESTARI P 

12 JULIANA SETIAWATI P 

13 MUCH. AGUNG P. L 

14 SUNIL ADIYANTO L 

15 ISNADIYA M. P 

16 NI’MATUL KHASANAH P 

17 SEPTI VERONIKA P 

18 SHINTA AMALIYAH APRI P 

19 M. ABDUL AZIS L 

20 ELVIN YULIANTO L 

21 NUNUNG HAYATI P 

22 TARA APRILIA P 

23 WINDA AYU SEPTIANI P 

24 YULIS SETIAWATI P 
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Lampiran 9 

INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK SISWA 

UJI SKALA BESAR 

Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) pada 

jawaban tersedia 

No. 

 

Pertanyaan 

 

 

Ya 

  

Tidak 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

KOGNITIF 

Apakah kamu tahu cara melakukan teknik dasar 

menggiring bola? 

Apakah teknik dasar menggiring bola yang kamu 

lakukan sudah diajarkan oleh guru penjasorkes ? 

Apakah latihan teknik dasar menggiring bola di hutan 

jati dapat mendorong kamu lebih aktif bergerak ? 

Apakah sebelum latihan kamu melakukan pemanasan 

terlebih dahulu ? 

Apakah dalam permainan teknik dasar menggiring 

bola tadi kamu  mematuhi peraturan permainan ? 

  

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

PSIKOMOTOR 

Apakah kamu dapat melakukan teknik dasar 

menggiring bola ? 

Apakah kamu dapat melakukan teknik menggiring 

bola dengan kaki bagian dalam ? 

Apakah kamu dapat melakukan teknik menggiring 

bola dengan kaki bagian luar benar ? 

Apakah kamu dapat melakukan teknik menggiring 

bola dengan  punggung kaki ? 

Apakah kamu dapat melakukan model teknik dasar 

menggiring bola di hutan jati ? 
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11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

AFEKTIF 

Apakah kamu senang melakukan serangkaian teknik 

dasar menggiring bola ? 

Apakah latihan teknik dasar menggiring bola di hutan 

jati menarik bagi kamu ? 

Apakah kamu sungguh-sungguh dalam melakukan 

teknik dasar menggiring bola di hutan jati ? 

Apakah menurut kamu, setiap siswa harus patuh 

terhadap aturan-aturan permainan ? 

Apakah selama permainan berlangsung, kamu dapat 

bekerja sama dengan temanmu ? 

  

 

 

Skor Penilaian : 

Jawaban “Ya” mendapat skor 2 

Jawaban “Tidak” mendapat skor 1 
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Lampiran 10  

                   HASIL PENELITIAN KUESIONER SISWA 

UJI COBA SKALA BESAR 

N

O

. 

NAMA 

BUTIR PERTANYAAN  

Aspek Kognitif Aspek Psikomotorik Aspek Afektif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1

5 

1 DEDE SUHENDRA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 IKBAL PAMUNGKAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 ADE MEI SURYANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 ANGGI DWI AYU S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 RINA INDIYANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 GITA NATASYA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 INDRA SEPRIYANSA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 ARIF SUSENO 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 ELFINA LAELANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 EVA NATASYA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 DEVI CAHYA LESTARI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 JULIANA SETIAWATI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 MUCH. AGUNG P. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 SUNIL ADIYANTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 ISNADIYA M. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 NI’MATUL KHASANAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 SEPTI VERONIKA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 SHINTA AMALIYAH APRI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 M. ABDUL AZIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 ELVIN YULIANTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 NUNUNG HAYATI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 TARA APRILIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 WINDA AYU SEPTIANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 YULIS SETIAWATI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Lampiran 11 

LEMBAR EVALUASI AHLI UJI SKALA BESAR 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok : Latihan Teknik Dasar Menggiring Bola  

Sasaran Program : Siswa Kelas V SDN Penusupan 04 

Evaluator :   ........................................................................  

Tanggal :  ........................................................................  

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Penjasorkes terhadap model pembelajaran teknik dasar menggiring 

bola dalam Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan hutan jati yang efektif dan 

inovatif untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SD yang kami 

kembangkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak / Ibu untuk 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai petunjuk di bawah ini : 

C. Lembar Evaluasi ini diisi oleh ahli Penjasorkes 

1. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model teknik dasar menggiring bola, 

komentar dan saran umum, serta kesimpulan. 

2. Rintangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara memberi tanda “√ ” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan :  1. Tidak baik 

   2. Kurang baik 

   3. Cukup baik 

   4. Baik 

   5. Sangat baik 
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3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas 

tambahan yang telah disediakan. 

D. Kualitas Model Pengembangan 

No. Aspek Yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

Kesesuaian dengan standar kompetensi 

Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

Kejelasan petunjuk teknik dasar menggiring bola 

Ketepatan memilih bentuk / model pembelajaran 

Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 

Kesesuaian bentuk/model teknik dasar menggiring 

bola untuk dilakukan siswa SD 

Kesesuaian bentuk/model teknik dasar menggiring 

bola dengan karakteristik siswa SD. 

Mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani siswa 

Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 

Mendorong perkembangan aspek psikomotor  siswa 

Mendorong perkembangan aspek efektif siswa 

Dapat diilakukan siswa putra maupun putri 

Mendorong siswa aktif bergerak 

Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran 

teknik dasar menggiring bola di lingkungan hutan jati 

Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran teknik 

dasar menggiring bola dengan pendekatan 

lingkungan hutan jati 
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Lampiran 12 

 

HASIL EVALUASI AHLI PADA UJI SKALA BESAR 

No. Aspek yang di nilai 

Skor Penilaian  

Ahli dan Guru 

A1 G1 G2 

1. Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar 4 5 5 

2. Kejelasan petunjuk pembelajaran  4 5 5 

3. Ketepatan bagi siswa memilih bentuk/model 

pembelajaran 

4 5 5 

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 4 4 4 

5. Kesesuaian bentuk atau model pembelajaran untuk 

dilakukan siswa 

4 4 5 

6. Kesesuaian bentuk atau model pembelajaran untuk 

karakteristik siswa 

4 5 5 

7. Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa 4 4 5 

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 4 4 4 

9. Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 4 4 5 

10. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 5 

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil 

4 4 5 

12. Dapat dilakukan siswa putra maupun putri 4 4 5 

13. Mendorong siswa aktif bergerak 4 4 5 

14. Meningkatkan minat dan motifasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran teknik dasar menggiring bola 

4 5 5 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran teknik 

dasar menggiring bola 

4 5 5 

 

Keterangan : A1 :  Ahli Penjasorkes 

 G1 : Guru Penjasorkes I 

 G2 : Guru Penjasorkes II 
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Lampiran 13 

 

SARAN DAN KOMENTAR MODEL PEMBELAJARAN 

 TEKNIK DASAR MENGGIRING BOLA PADA UJI SKALA BESAR 

 

A. Saran Untuk Perbaikan Model Pengembembangan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan pada 

kolom 2 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4 

 

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1. 
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B. Komentar dan Saran Umum 

 

No Responden Ahli Saran 

1. Ahli Penjas 

 

 

 

 

2. Ahli Pembelajaran 1 

 

 

 

 

 

3. Ahli Pembelajaran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Tegal, ............................. 

     Evaluator  

 

     

(.............................................) 
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Lampiaran 14 

 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN  I 

 

No Hari,tanggal Waktu 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Nama 

Mahasiswa 
Ket 

1 Selasa, 

19 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

10.00- 

11.30 

 

Senam 

Keseimbangan 

 

Ketepatan 

Lempar 

sasaran 

SDN Grobog 

Kulon 02 

 

SDN 

Jenggawur 

Is Pujiati 

 

 

Abu Sujai 

 

2 Rabu, 

20 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

10.00- 

11.30 

 

Permainan 

Lompat Tali 

 

Aktivitas Air 

di Lingkungan 

Irigasi 

SDN 

Pangkah 01 

 

MI.NU 

Ma’arif 

Bogares 

Kidul 

Elok 

Umilaelatun 

 

Rojikhi 

 

3 Kamis, 

21 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

10.00- 

11.30 

 

Teknik Dasar 

menggiring 

bola 

 

Gerak Dasar 

Lari 

SDN 

Penusupan 04 

 

SDN 

Penusupan 03 

Aris 

 

 

Pracoyo LV 

 

4 Senin, 

25 April 

2011. 

08.00- 

10.00 

Teknik Ddasar 

Passing Bawah 

 

SDN 

Kalikangkung 

01 

Kusmoro 

 

 

5 Selasa, 

26 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

Atletik(Lari) 

 

 

SDN 

Balamoa 02 

 

Ruminah 
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10.00-

11.30 

 

 

Dribling 

shotting 

 

 

SDN 

Pecabean 01 

 

 

Sumarmi 

 

6 Rabu, 

27 April 

2011. 

08.00-

10.00 

 

Guling Depan 

bidang miring 

SDN Karang 

Malang 02 

Kardono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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103 
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Lampiran 16 

 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN  II 

 

No Hari,tanggal Waktu 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Nama 

Mahasiswa 
Ket 

1 Senen 

20 Juni 

2011. 

 

 

 

 

 

 

07.00-

08.30 

 

09.00- 

10.30 

 

11.00- 

12.30 

 

Permainan 

Lompat Tali 

 

Ketepatan 

Lempar 

sasaran 

Dribling 

shotting 

SDN 

Pangkah 01 

 

SDN  

Jenggawur 

 

 

SDN 

Pecabean 01 

 

Elok 

Umilaelatun 

 

 

Abu Sujai 

 

Sumarmi 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 

21 Juni 

2011. 

 

 

 

 

 

 

07.00-

08.30 

 

09.00- 

10.30 

 

11.00- 

12.30 

 

 

Atletik(Lari) 

 

 

Senam 

Keseimbangan 

 

Teknik Dasar 

Passing Bawah 

 

SDN 

Balamoa 02 

 

SDN Grobog 

Kulon 02 

 

SDN 

Kalikangkung 

01 

Ruminah 

 

 

Is Pujiati 

 

 

Kusmoro 

 

 

3 Rabu, 

22 Juni 

2011. 

07.00-

08.30 

 

09.00- 

Gerak Dasar 

Lari 

 

Teknik Dasar 

SDN 

Penusupan 03 

 

SDN 

Pracoyo LV 

 

 

Aris 

 

 

 

 



 

105 
 

10.30 

 

 

11.00- 

12.30 

 

 

menggiring 

Bola 

 

Aktivitas Air 

di lingkungan 

Irigasi 

Penusupan 04 

 

 

MI.NU 

Ma’arif 

Bogares 

Kidul 

 

 

 

Rojikhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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107 
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